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Slaboproudé technologie
Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù?
Nevyhovuje Vám stávající systém zabezpeèení, telekomunikace nebo docházky? Kontaktujte nás.
Pøipravíme Vám zakázkové øešení sestavené na míru dle Vašich požadavkù.

Již od roku 1991 pùsobíme na trhu bezpeènostních a identifikaèních systémù. Pùvodnì malá
firma zásluhou volby správné strategie rychle
expandovala a rozrostla se do velikosti støední
firmy. Vzrùstající tržby a pøíliv mladých schopných
pracovníkù umožnil velmi dynamický vývoj
v portfoliu nabízených produktù a k vytvoøení
velmi progresivní vývojové základny postavené
Identifikaèní systémy
Bezpeènostní systémy
Kamerové sledovací
systémy

na principu neustálého sledování technologického a technického pokroku. Zásluhou
využití vlastního myšlenkového potenciálu,
vlastní vývojové základny a zároveò využitím
kooperace s øadou domácích i zahranièních
výrobcù dovedeme oslovit všechny druhy
organizací s nabídkou dílèích nebo komplexních
øešení takových projektù jako jsou:

Požární systémy
Telekomunikace
Datové sítì
Informaèní technologie

Ozvuèení
Televizní a satelitní pøíjem
Dispeèinky
Vývoj SW aplikací

Integrovaná øešení
Rychlý vývoj elektronických systémù v posledních letech umožòuje propojení více systémù do spoleèných
celkù. Naše spoleènost se proto jako jedna z prvních zaèala specializovat na systémovou integraci v oblasti
komplexních slaboproudých technologií za úèelem zvýšení úèinnosti systémù a zjednodušení obsluhy
a správy zaøízení.

Spoleènost je držitelem certifikátu
kvality ISO 9001:2009.

Systém Aktion
Spoleènost EFG CZ je pøedním èeským výrobcem v
oblasti identifikaèních systémù. První vývojové
práce zaèali probíhat již v roce 1996 a v roce 1999
jsme uvedli na trh první verzi systému
s obchodním názvem Aktion. V souèasné dobì je
Aktion plnì integrovaný systém s více jak tisíci
instalacemi v Èeské republice a na Slovensku.
Využívá moderní technické øešení postavené
výhradnì na bázi bezkontaktní RFID technologii
(Radio Frequency Identification) 125kHz /
13,56MHz a snímání biometrických údajù (otisk
prstu). Hlavní výhodou je pøedevším modulární
koncepce HW a SW, která umožòuje sestavit øešení
odpovídající potøebám zákazníka. Pro malé a
støední podniky je urèen zcela nový docházkový

systém Aktion.ONE, pomocí kterého lze pøes
internet pohodlnì a rychle evidovat docházku
zamìstnancù, sledovat v reálném èase aktuální
pøítomnost osob na pracovišti a zabezpeèit vstupní
dveøe do budovy. Pro samostatná øešení je urèena
øada produktù SingleCon. V pøípadì požadavku
zákazníka na integrovaný systém, napø. jako
souèást technologie budov s návazností na další
systémy napø. CC T V, EPS, MaR, EZS je
k dispozici øada programovatelných jednotek
M u l t i Co n . M a x i m á l n í p o è e t ú è a s t n í k ù
(identifikátorù) je až 60.000. Aktion tedy mohou
používat jak malé firmy a organizace, tak podniky,
instituce i korporátní spoleènosti.

Aplikace
Evidence docházky
Stravovací systém
Kontrola vstupù osob
Kontrola vjezdù vozidel

Rozpoznávání SPZ vozidel
Registrace návštìv
Evidence výrobních operací
Personifikace a potisk karet

Ovládání externích zaøízení
Pøístup k IT technologiím
Kontrola obchùzky
Zakázkové aplikace

Pøínos systému
Identifikaèní systém Aktion poskytuje sofistikované øešení sbìru a zpracování informací z nejdùležitìjších oblastí
resource managementu – lidských zdrojù a využití pracovní doby. Vytváøí on-line zdroj korektních údajù
pro ERP systémy a systémy plánování výroby.

www.aktion.cz

info@aktion.cz

Služby
Èinnost lze rozdìlit do
tøí hlavních segmentù.

Prodej produktù
Prodej produktù zahrnuje
komplexní nabídku HW a SW
identifik aèního systému
Aktion a pøíslušenství vèetnì
souvisejících služeb. Produkty
jsou dodávány koncovým
zákazníkùm pomocí
partnerské sítì vyškolených
spoleèností v Èeské republice,
Slovensku, pøípadnì v dalších
zemích. Vybrané produkty
mohou být dodávány i jako
OEM komponenty urèené pro
integraci do jiných systémù.

Prodej OEM produktù
Prodej systémù
Prodej pøíslušenství
Marketingová podpora
Technická podpora
a pravidelná školení

Projektová øešení
Jednou z nejdùležitìjších
zásad v naší spoleènosti je
nabízet moderní produkty
s optimálními cenovými
náklady. S tìmito kritérii
dodáváme našim zákazníkùm
projektová øešení na klíè. Navíc
neustále sledujeme nové
trendy ve vývoji HW
technologií a vyvíjíme nové
verze SW. Pracovníci, kteøí se
podílejí na øešení projektù
absolvují pravidelná školení a
disponují vysokou profesní
kvalifikací. Naší snahou je
realizovat dodávky systémù
výhradnì pomocí vlastních
technických a lidských zdrojù.
Tento zpùsob garantuje
zákazníkùm vysokou kvalitu
objednaných služeb a
spolehlivý provoz dodaného
zaøízení.

Návrhy a studie
Projekty
Realizace dodávek
Integrovaná øešení
Vývoj a zakázkové
aplikace
Financování

Servis
Servis a technickou podporu
dodaných zaøízení a
systémových celkù zajiš•ujeme
pomocí vlastního servisního
oddìlení a revizních technikù.
Pravidelná technická podpora
umožòuje provozovat zaøízení
nejen v okamžiku investice, ale
i v budoucnosti a se všemi
službami, které jsou nutné pro
dlouhodobou funkènost
systému. Neustále
vylepšujeme dostupnost
servisního zázemí a využíváme
nejmodernìjších technologií
pro technickou podporu
uživatelù.

Pravidelný servis
Technická podpora
uživatelù
Management technologických celkù
Pozáruèní servis a rozvoj
technologií

Reference
ZENTIVA, a.s.

SIEMENS NST s.r.o.

Identifikaèní systém
Kamerový monitorovací systém
Bezpeènostní systém
Grafická monitorovací nadstavba
Propojení lokalit v ÈR a SR
Celkem 6 000 identifikátorù
Propojení se systémem SAP

Kontrola vstupù, vyhodnocení docházky
Kamerový monitorovací systém
Zabezpeèovací systém
Celkem 800 identifikátorù

SLOVNAFT, a.s.

CUTISIN, s.r.o.

Outsourcing identifikaèního systému
Celkem 15 000 identifikátorù
40 identifikaèních míst
Fotopracovištì
Grafická monitorovací nadstavba
Kamerový systém pro snímání SPZ vozidel

Komplexní dodávka pro objekty Jilemnice a
Slavkov u Brna
Kontrola vstupù, evidence návštìv, vyhodnocení docházky
Stravovací systém
1200 identifikátorù
Propojení se mzdovým systémem NUGGET

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

TERMIZO, a.s.

Identifikaèní systém
Kamerový monitorovací systém
Fotopracovištì
Celkem 1 000 identifikátorù
10 identifikaèních míst

Identifikaèní systém
Bezpeènostní systém a perimetrická ochrana
Kamerový monitorovací systém
Optická sí•

Další zákazníci
2N TELEKOMUNIKACE a.s.
ACI – Auto Components International, s.r.o.
AERO Vodochody a.s.
Barrandov Studio a.s.
Èeská podnikatelská pojiš•ovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Fakultní nemocnice Hradec Králové
GARRIS, a.s.
GECO TABAK, a.s.
Gymnázium Sokolov
Hasièský záchranný sbor Libereckého kraje
IZOLAS, spol. s r.o.
KAMAX s.r.o.
KOPOS Kolín a.s.
Kovárna "VIVA" Zlín, spol. s r.o.
KV VENTI s.r.o.
M. Preymesser logistika, spol. s r.o.
NATURA DK, a.s.
Národní památkový ústav

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.
Psychiatrická léèebna Havlíèkùv Brod
Rai Most s.r.o.
SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s.
Saint-Gobain Sekurit ÈR spol. s r.o.
SAINT GOBAIN SKLO ÈR, spol. s r.o.
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
SFS intec s.r.o.
Siemens Nízkonapì•ová spínací technika s.r.o.
SIGNUM spol. s r.o.
SIKO KOUPELNY a.s.
Státní okresní archiv v Jièínì
Studijní a vìdecká knihovna v Hradci Králové
STROJMETAL KAMENICE, a.s.
SWELL, spol. s r.o.
Vojenská lázeòská a rekreaèní zaøízení
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
ZØUD – Masokombinát Polièka, a.s.

Souèástí filosofie firmy je samozøejmý dùraz na
spolehlivost v jednání a kvalitu naší práce. Na všech
pracovištích jsou definovány jednoznaèné kontrolní
mechanismy, zastøešené systémem øízení jakosti ISO
2009. Neustálý kontakt s našimi zákazníky a partnery,
vytvoøení komunikaèních kanálù a snaha podøídit se
pøáním zákazníka vede k neustálému zvyšování jejich
poètu.

Poboèka Turnov:
Prouskova 1724, 511 01 Turnov
tel.: 484 840 301, fax: 222 746 309
Sídlo firmy:
EFG CZ spol. s r.o.
Na Jarovì 4, 130 00 Praha 3
tel.: 222 746 300, fax: 222 746 309
IÈO: 25649876
DIÈ: CZ25649876
ÈSOB Praha, è.ú. 129206798/0300
zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vloþka 58052
Obchodní kontakt:
e-mail: info@efg.cz
www.efg.cz
infolinka: 800 146 255

Poboèka Most:
M. Alše 22/2247, 431 01 Most
tel.: 484 840 303, fax: 222 746 309
Poboèka Hradec Králové:
Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
tel.: 484 840 302, fax: 222 746 309
Sesterská spoleènost - Bratislava:
EFG Slovakia, s.r.o.
Raèianska 66, 831 02 Bratislava
tel.: +421 233 889 040, fax: +421 233 889 049
e-mail: info@aktion.sk

