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A portai munkafolyamatok online
szabályozása, az események
folyamatos koordinálása és azonnali
rögzítése meggátolja a papíralapú
dokumentációból adódó hibák,
hiányosságok és visszaélések
kialakulását.

checkingsystem.eu/
checkingsystem-osm

Minden az egyben, minden a weben

FEJLETT ADATBEVITEL

INTUITÍV GUI

FELHŐ RENDSZER

A kliensen hangalapú szöveges
bevitel, rendszám és vonalkód
olvasás

Könnyen tanulható,
logikusan kialakított
kezelő felület

GDPR kompatibilis
adattárolás, azonnali
adatelérés

Minden az egyben, minden a weben

Checkingsystem OSM

ONLINE KONTROLL
A PORTÁN ÉS A VÉDETT TERÜLETEN

Az OSM egy olyan összetett rendszer, amit kifejezetten a nagyobb forgalmú, biztonsági és
logisztikai szerepet betöltő porták feladatainak szabályozására,
ellátására és ellenőrzésére fejlesztettünk.
A megoldás előnye, hogy egyszerűen kezelhető, központosított, de teljes mértékben testre
szabható bármilyen igénynek eleget téve. A rendszer bármilyen
Androidos okos eszközökön használható.
A Checkingsystem OSM rendszerben bármilyen eseményt, azonnali rögzítést megkívánó
adatbevitelt, vagy személyekhez köthető portai folyamatot lehet konfigurálni, ezáltal a
biztonsági és logisztikai feladatokat egy rendszerben lehet kezelni. A szigetrendszerekkel
ellentétben az OSM minden funkciót egy helyen kezel, minden adat egy helyen érhető el, és
minden biztonsági eseményről egy központi helyre érkezik értesítés.

Próbálja ki
1 hónapig kötetlenül!
O S M Portai ellenőrzés

Guard C ontrol Kft.

Az online megoldás minden olyan helyen
működőképes, ahol elérhető valamilyen mobil
internet vagy kábel nélküli számítógépes hálózat.

Checkingsystem OSM modulok:

Vendég be- és kiléptetés

Az OSM vendégbeléptetés modulja a vendégek, vagy ideiglenesen a telepen tartózkodók
beléptetését, illetve kiléptetését szolgálja. A modul a vendég adatainak rögzítésére,
kérdés soros COVID ellenőrzésére, illetve személyi ellenőrzése és annak indítványozására
kilépéskor, illetve a körülmények dokumentálására alkalmazható. A belépéskor a szükséges
tudnivalók, szabályozások, COVID nyilatkozat bemutatására, annak elfogadására és
igazolására is használható. A rendszerben a fogadó személyt is rögzíteni lehet.

Személyi adatok
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

Belépési pont
>>> időpont
>>> hely

>>>
>>>
>>>
>>>

vendégnév
cégnév
rendszám
ellenőrzés
elrendelése
nyilatkozat
megjelenítése
nyilatkozat
elfogadása és
aláírása
fogadó személy
behozott
eszközök
regisztrálása
COVID
ellenőrzés
COVID
nyilatkozat
elfogadása

Megjegyzések
>>> szöveg
>>> fotókészítés
>>> aláírás

Összegzés
>>> belépési pont és
idő
>>> személy és cég
>>> behozott
eszközök
>>> fotók

Kiléptetés
>>> azonnali
kiléptetés
>>> kiléptetés
ellenőrzéssel
>>> jegyzőkönyv
készítés

Checkingsystem OSM modulok:

Gépjármű be- és kiléptetés

Az OSM gépjármű beléptetés modulja az áruszállító járművek beléptetését, ellenőrzését,
illetve kiléptetését szolgálja. A modul a sofőr, a gépjárművek, vontatmányok, rakomány
adatainak rögzítésére, ellenőrzésére, annak indítványozására kilépéskor, illetve a
körülmények dokumentálására alkalmazható. Értelemszerűen a belépéskor a szükséges
tudnivalók, szabályozások bemutatására, annak elfogadására és igazolására is
használható. Lehetőség van kilépéskori és ad-hoc ellenőrzésre is.

Személyi adatok
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Belépési pont
>>> időpont
>>> hely

>>>
>>>

sofőr
cégnév
rendszám
rendszámok
rakodási
művelet
belépési
ellenőrzés
nyilatkozat
megjelenítése
nyilatkozat
elfogadása és
aláírása
fogadó személy
behozott
eszközök
regisztrálása

Ellenőrzés
>>> plomba
>>> szállító levél /
CRM szám
>>> gépjármű
>>> jegyzőkönyv
>>> fotók

Áttekintés
>>> tervezett
és belépett
gépjárművek
áttekintése
>>> kiléptetett
járművek listája

Kiléptetés
>>> azonnali
kiléptetés
>>> kiléptetés
ellenőrzéssel
>>> jegyzőkönyv
készítés

Checkingsystem OSM modulok:

Esemény kezelés

Az OSM események modulja az őrzött telepen történt bármilyen várt vagy váratlan esemény
rögzítésére, jelentés készítésére és az eseményhez kapcsolódó vagy szükségszerűségből
megtett intézkedések dokumentálására szolgál. A modul az esemény körülményeinek
rögzítésével, folyamat státuszok beikatása mellett nyújt lehetőséget az esemény kiváltotta
intézkedésekre és azok ellenőrzésére. Az eseményt típusként kiválasztva szabadszavas
leírással, fényképpel, aláírással lehet rögzíteni, majd a státuszát és a műveleteket beállítani.

Jelentés

Típus választás
>>> előre rögzített
ismert típusok
>>> egyedi típus

>>> típus
>>> státusz /
módosítás
>>> esemény teljes
leírása
>>> fotó készítése
>>> aláírás
>>> követő művelet
meghatározása
>>> művelet feladat
listába küldése
>>> művelet
elvégzésének
igazolása
státusz
állítással

Listázás
>>> minden
>>> nyitott
>>> napi

Művelet
>>> jelentés írás
>>> státusz állítás
>>> további fotók
készítése
>>> lezárás

Feladatok
>>> diszpécseri
feladat kiosztás
>>> feladatok
igazolása
>>> jegyzőkönyv
készítése

Checkingsystem OSM modulok:

Alkohol szondázás

Az OSM alkohol szondázás modulja a sofőrök, dolgozók vagy az ideiglenesen a
telepen tartózkodók ellenőrzését szolgálja. A modul a szondázás rögzítésére, illetve a
körülmények dokumentálására alkalmazható. A szondáztatásban résztvevők aláírással
igazolhatják a valóságnak megfelelő eljárást, míg az ellenőrzött személynek lehetősége
van visszautasítani a szondáztatás eredményét és vérvizsgálatot kérvényezni. Minden
résztvevő az aláírásával igazolja az ellenőrzés alatt rögzített adatokat.

Adatrögzítés
>>> tanúk és aláírás
>>> vizsgált személy
és aláírás
>>> mérési
eredmény
elfogadása vagy
elutasítása
>>> vérvizsgálat
kérése
>>> nyilatkozat
megjelenítése
>>> nyilatkozat
elfogadása és
aláírása
>>> vizsgálat oka
>>> szonda típusa

Jegyzőkönyv
>>> szöveg
>>> fotókészítés
>>> aláírás

Indoklás
>>> vizsgálat oka
>>> fotókészítés

Checkingsystem OSM modulok:

Szolgálati ellenőrzés

Az OSM szolgálati ellenőrzés modulja a portai járőrszolgálatnak kiadható feladatok
elvégzését támogatja. A különböző ellenőrzési pontokon előre meghatározott feladatok sorát
lehet a rendszerben adminisztrálni, az ellenőrzéssel kapcsolatban jegyzőkönyvet felvenni,
majd a hibák kijavítását vagy nem várt események helyre igazítását műveleti szinten előírni.
A diszpécsernek lehetősége van továbbá az adminisztratív felületen az eseményekhez
egyéni feladatokat rendelni, amik elvégzését járőr szintén jegyzőkönyvezheti.

Szolgálati
ellenőrzés
adatok

Ellenőrzési pont
>>> időpont
>>> hely
>>> ellenőrzést
végző személy

>>> különböző
ellenőrzési
területek
>>> különböző
ellenőrzési
feladatok
>>> rendben vagy
nincs rendben
megjelölés
>>> a feladatok
eredményének
pontozása
>>> ellenőri adatok
igazolása
>>> ellenőri aláírás

Jegyzőkönyv
>>> hibák rögzítése
jelentésben
>>> esemény
létrehozása
>>> fotókészítés
>>> aláírás

Művelet
>>> művelet
és státusz
meghatározása
>>> fotókészítés
>>> aláírás

Feladatok
>>> diszpécseri
kiosztás
>>> feladat státusz
>>> feladatok
igazolása
>>> jegyzőkönyv

OSM Portai ellenőrzés

Minden az egyben, minden a weben

Guard Control Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 30.
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Az OSM Portai ellenőrzés most kötetlenül
kipróbálható 1 hónapon keresztül.
Érdeklődjön szaktanácsadóinknál vagy
regisztráljon próbát a weboldalunkon!
checkingsystem.eu/checkingsystem-OSM

