A rendszer teljesen
automatizált, az
adatok gyűjtését,
elemzését, riportok
készítést és
kiküldését is
automatikusan
végzi.

Konkrét

Webes rendszerelérés: 7/24/365
Folyamatos online kapcsolat
GDPR szerinti adattárolás és adatmentés
Kiértékelés, riportok, üzenetek küldése sms-ben, e-mailben
Teljeskörű garancia az eszközökre az előfizetés idejére

RENDSZERREL

A nem megfelelő vagy hiányzó regisztrációs
adatokról azonnal értesítést küld.

OSM

a Guard Control Kft. biztonsági megoldása

Következetes

A biztonságos üzemi-, illetve
munkakörülmények optimális szinten
tartása többszörösen függ a munkaterületek
rendszeres ellenőrzésétől. A Checkingsystem
kontroll rendszer elemei az üzemi, irodai
területeken, lletve kültéren is elhelyezhetők,
és a kivonuló szolgálatok által vagy számukra
kijelölt pontokon végzett tevékenysége
kezdetét és végét is igazolhatja. Az OSM
rendszerrel akár az ellenőrzési feladatok
eredményeiről is adatokat gyűjthet feladatlista
ellenőrzéssel, értékbevitellel, szabad szavas
jellemzéssel, hangfelmondással vagy fénykép
feltöltésének összes lehetőségével.

Megy mint a gondolat

KIVONULÓ SZOLGÁLAT
ELLENŐRZÉS

Részletes

Okostelefonnal
Tablettel
Adminisztrációs funkciókkal

PREVENTÍV

A szabály, az szabály
Az alap rendszer ellenőrzőkészülékből és fizikai ellenőrzési
pontokból áll, ami az ellenőrzés kezdetének és végének
a regisztrációjára, illetve az eltelt idő mérésére szolgál.
Amennyiben az ellenőrzés során helyszíni adatokat, fényképeket,
azonnali üzeneteket is szeretne bevitetni a rendszerbe, úgy a
részletes adatbevitellel kibővített megoldást egy okos input
eszközre, pl. Checkingsystem ütés-, por- és vízálló okos telefonra
vagy akár saját tabletre telepítjük Checkingsystem OSM
csatlakozással.

Funkcionalitás
•
•
•
•
•
•
•

Ellenőrzőkészülék használata ellenőrzési pontoknál, OSM esetén okostelefonnal
Időzítés előre programozhatósági funkcióval
Több féle kivonulási útvonal és ellenőrzési pont beállításának lehetősége
Elmaradt ellenőrzési kör vagy pont figyelés
Kivonuló személy azonosítás
Egyedi kimutatások, statisztikák készítésének lehetősége akár több évre
visszamenőleg is
OSM rendszerrel feladatlista ellenőrzés, fényképkészítés és hang alapú
jegyzőkönyv küldéssel

Garancia
12 órás helyszíni garancia Magyarország teljes területén,
szakember általi javítással vagy cserével és teszteléssel.

BÁRMIKOR

megoldás minden
kivonulásra indítható,
olyan üzemi és
adhoc ellenőrzésre,
irodai területen, ahol speciális feladatokkal,
rendszeres ellenőrzés
összetett
zajlik
vészjelentéssel

JELENTŐS
különbség a
fényképes és
hangbevitelű
jegyzőkönyv a papír
alapúhoz képest

Védelem
•
•
•
•
•

Szabotázsvédelem
Rongálásvédelem
Leszerelés elleni védelem
Ütésvédelem
Rendszeres, automatikus
öntesztelés

PRÓBÁLJA KI MOST AZ OSM RENDSZERREL
ADATKOMMUNIKÁCIÓVAL, FÉNYKÉPKÉSZÍTÉSSEL!
Guard Control Kft.
+36 1 203 7557 | info@checkingsystem.net | 2040 Budaörs, Kinizsi u. 30.

