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SLABOPROUDÉ
A BEZPEČNOSTNÍ
TECHNOLOGIE

Společnost EFG CZ spol. s r.o. řeší systémovou integraci
v oblasti elektro a bezpečnostních technologií budov.
Poskytujeme vysoce odborné technické služby firmám
a institucím, které mají zájem o řešení postavená na míru podle
jejich požadavků. Disponujeme vlastní vývojovou základnou
pro hardwarové komponenty a softwarové aplikace.

PROČ SI NÁS VYBRAT?
Komplexní řízení bezpečnosti budov od nejmenších po nejvyšší rizika
Ušetříte čas díky modulární koncepci hardware a software
Rychlé zpracování docházky lidí a napojení na software
Inteligentní kamerové systémy na míru Vašim požadavkům
Bezpečnostní systém a požární signalizace v jednom řešení
Projektujeme a současně dodáváme
Poskytujeme konzultace k hotovým projektovým návrhům
Zajistíme pravidelné kontroly vyplývající z povinných revizí

SPOLEHLIVÉ
KAMEROVÉ SYSTÉMY

Neúnavné oko kamery
zamezí krádežím, zvýší
bezpečnost práce a sníží
provozní náklady výroby.

DOCHÁZKOVÝ
A PŘÍSTUPOVÝ
SYSTÉM AKTION

Usnadňuje řízení firem,
jako je ta vaše. Díky chytré
docházce AKTION dokážete
rychle zpracovat údaje
o lidech včetně přípravy dat
pro mzdové softwary.

POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY

Chytré detektory EZS odhalí
nepovolený vstup, čidla
EPS umí včas upozornit na
vzniklý požár.

ŠPIČKOVÉ
DATOVÉ SÍTĚ

Stavíme pro Vás páteřní
optické a metalické sítě včetně
dodávek aktivních prvků pro
průmyslové podniky, logistická
a administrativní centra i státní
sféru (zdravotnictví, školství,
PČR, aj.).

INTEGRACE
BEZPEČNOSTNÍCH
SYSTÉMŮ

Máte ve firmě kamerové,
docházkové, přístupové,
poplachové a další systémy?
Vše propojíme a nastavíme
do chytrého funkčního
celku.

NA ČEM SI ZAKLÁDÁME
30 LET ZKUŠENOSTÍ
VE SLABOPROUDU
Společnost působí na českém trhu
od roku 1991. Původně malá firma
zásluhou volby správné strategie
rychle expandovala a rozrostla
se na současné tři provozovny
(Praha, Turnov, Jirkov). Vzrůstající
tržby a příliv mladých schopných
pracovníků umožnil velmi dynamický
vývoj v portfoliu. Současné aktivity
společnosti se soustředí nejen na
dodávky konkrétních systémů, ale
zároveň řeší systémovou integraci
v oblasti bezpečnosti, identifikace
a komunikace. Poskytujeme služby
firmám, které mají zájem o komplexní
a zakázková řešení slaboproudých
technologií.

INVESTICE
DO VÝVOJE
Společnost každoročně investuje
několik miliónů korun do vývojových
aktivit v oblasti HW a SW produktů.
Vytváříme vlastní design všech výrobků.
Dáváme tak zákazníkům kromě
kvalitního technického řešení velký
díl originality průmyslového designu.
Vyvíjíme špičkové informační systémy
v oblastech docházky, přístupu,
stravování a zakázkové aplikace pro
firmy všech oborů a velikostí. Své
vlastní produkty dodáváme pod
obchodní značkou Aktion, která
v oblasti evidence firemní docházky
patří k nejvyhledávanějším na českém
a slovenském trhu.
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KONTAKTUJTE NÁS

SÍDLO SPOLEČNOSTI

EFG CZ spol. s r.o.
Telefon: +420 222 746 300
E-mail: info@efg.cz

EFG CZ spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
IČ 25649876, DIČ CZ25649876
Zapsaná: MS Praha 3, odd. C,
zn. 58052

SERVIS A ZÁKAZNICKÁ
PODPORA
Naší silnou stránkou je schopnost
vývoje a implementace zakázkových
projektů včetně zajištění dlouhodobé
systémové podpory zahrnující
služby helpdesku, hotline, revizí,
prohlídek, oprav a rozšíření. Díky
tomu se na nás může obrátit
uživatel, který nemá na správu svých
stávajících systémů zajištěného
stabilního dodavatele.
Významnou
část
prostředků
a úsilí proto vynakládáme na
postupné rozšiřování a zdokonalování
střediska
technické
podpory.
Servis 24/7 v ČR i SR.
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PRACUJEME PRO ŠPIČKY
ČESKÉHO PRŮMYSLU
A OBCHODU

Reference si můžete prohlédnout
na www.aktion.cz/reference.

NAŠE POBOČKY A ZASTOUPENÍ
TURNOV

JIRKOV

+420 484 840 301

+420 484 840 303

EFG CZ spol. s r.o.
Prouskova 1724
511 01 Turnov

EFG CZ spol. s r.o.
Jezerská 320
431 11 Jirkov

BRATISLAVA

+421 233 889 040
info@aktion.sk
EFG Slovakia, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

VYŘEŠÍME VŠECHNY VAŠE POTŘEBY V OBLASTI
SLABOPROUDÝCH A IDENTIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ.
JEDNODUŠE A SPOLEHLIVĚ!
w w w.efg.cz

