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Σε όσους πιστεύουν ότι η ασφάλεια είναι 
το υπέρτατο αγαθό, τότε μπορούν να μας 
εμπιστευτούν. Η ύπαρξη μας στηρίζεται 
στην διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας 
στα υψηλότερα επίπεδα αφού για μας 
είναι απλά τρόπος ζωής. 

Η λύση ασφαλείας κτίζεται βήμα βήμα, 
υλοποιείται σε φάσεις, τροποποιείται 
συνεχώς και αναβαθμίζεται, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε και προβλεπόμενες ανάγκες. 

Όλοι εδώ στον Piperari βρισκόμαστε πάντοτε 
δίπλα στον κάθε πελάτη και συνεργάτη 
για να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες 
ασφάλειας και υποστήριξη.

Μάριος Τρύφωνος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 6 - 7

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14 - 15

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 10 - 11

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 18 - 19

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 22 - 23

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ8 – 9

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ & ΛΗΣΤΕΙΑΣ16 – 17

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  12 – 13

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ20 – 21

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ24 – 25

Διαφέρουμε γιατί...
...για μας είστε ξεχωριστοί!



5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 - 29

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 36 - 37

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 32 - 33

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
& ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

40 - 41

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 62 - 63ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 
& ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

44 - 45

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ48 – 49

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ30 – 31

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ38 – 39

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ34 – 35

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ42 – 43

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ 46 - 47

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ) – DATALOGGER

50 - 51

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ (GPS)

58 – 59

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 54 - 55

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ52 – 53

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ60 - 61

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ56 – 57

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ26 - 27



7

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ 

Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ 
ΝΟΜΟΣ

ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ

ΟΛΑ!

Η εταιρεία

Με σλόγκαν «τα βλέπει όλα» η Piperaris Security 

Protection ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1993 απο τον 

κύριο Μάριο Τρύφωνος και κατάφερε από τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας της να δώσει έντονα το παρόν 

της στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας. Με 

ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 40 ατόμων και με 

δίκτυο συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, 

κατάφερε να γίνει πιστός συνεργάτης με τους πελάτες 

της με σκοπό την παροχή υψηλών προδιαγραφών 

ασφάλειας και προστασίας σε κάθε ανάγκη. Η 

υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, η υψηλή 

τεχνολογία, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση 

στην προσφορά των υπηρεσιών της, αποτελούν τα 

όπλα  που την καθιστούν ολοένα και ψηλότερα στον 

τομέα της ασφάλειας και προστασίας. Με σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα μελετά, σχεδιάζει, εισάγει, πωλεί, 

εγκαθιστά, συντηρεί και παρακολουθεί ηλεκτρονικά 

συστήματα ασφάλειας. Διαθέτει δύο εκθεσιακούς χώρους, 

εργαστήριο, κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης, 

αποθήκες υλικών και εξαρτημάτων σε Λεμεσό και 

Λευκωσία και εξυπηρετεί  ολόκληρη την Κύπρο.     

Η Υπόσχεση 

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στηρίζεται σε γερές 

βάσεις θέτοντας μακροχρόνιους στόχους. Η φιλοσοφία 

της Piperaris Security Protection παραμένει η ίδια, να 

συνεχίσει να βαδίζει παράλληλα με την παγκόσμια 

εξέλιξη της τεχνολογίας στα συστήματα ασφάλειας 

και ολοένα να διευρύνει την γκάμα προϊόντων της 

προσφέροντας  υπηρεσίες πέντε αστέρων έχοντας 

ως στόχο την αξιόπιστη προστασία, ασφάλεια και 

επιτυχία των πελατών  της.   

Ο Στόχος 

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η άψογη 

εξυπηρέτηση των πελατών της και η προσφορά όλων 

των απαραίτητων υπηρεσιών πρόληψης, ασφάλειας 

και προστασίας. Φροντίζει πάντοτε η εξυπηρέτηση 

και η προσφορά των υπηρεσιών της  να είναι άμεση, 

συνεχής και ολοκληρωμένη.  

Λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
τον παράγοντα «γνώση του 
προϊόντος» με αποτέλεσμα όλο 
το προσωπικό της εταιρείας 
συνεχώς να εκπαιδεύεται, να 
είναι άρτια καταρτισμένο και 
πλήρως εξειδικευμένο, έτοιμο 
να εξυπηρετήσει τους πελάτες 
της ανά πάσα στιγμή.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπερσύγχρονη υλικοτεχνική 

υποδομή που διαθέτει και φροντίζει για τον συνεχή 

εκσυγχρονισμό της. Σημαντικό επίσης για την εταιρεία 

είναι η συντήρηση μετά την πώληση και αυτό το 

επιτυγχάνει προσφέροντας ειδικά προγράμματα 

συντήρησης έχοντας ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση 

της μακροχρόνιας λειτουργίας των προϊόντων της.

Προϊόντα

H Piperaris Security Protection φροντίζει για την 

τέλεια επιλογή προϊόντων άριστης ποιότητας και 

προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για πραγματική 

ασφάλεια και προστασία. Όλα τα προϊόντα που 

διαθέτει είναι κατασκευασμένα με βάση τις πιο 

υψηλές προδιαγραφές και πληρούν όλους τους 

διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

υποβάλλονται με επιτυχία σε ολικό ποιοτικό έλεγχο, 

εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και μακροχρόνια 

λειτουργία τους. Η  Piperaris Security Protection 

αντιπροσωπεύει αποκλειστικά με επιτυχία μερικές 

από τις πιο καταξιωμένες κατασκευάστριες εταιρείες 

της παγκόσμιας αγοράς. 

Πελατολόγιο

Ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο κάθε 

πελάτης ξεχωριστά σε συνδυασμό με τη συνεχή 

επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων εκτιμήθηκαν 

ιδιαίτερα από την Κυπριακή αγορά, αφού έχει δώσει 

στην Piperaris Security Protection ηγετική θέση 

στους τομείς που δραστηριοποιείται. Στο συνεχώς 

διευρυνόμενο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται 

δεκάδες εκατοντάδες ικανοποιημένοι πελάτες όπως 

ιδιώτες, κρατικοί και ημικρατικοί οργανισμοί καθώς 

και επιχειρηματίες όλων των κλάδων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 

βιομηχανίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

νοσοκομεία, κρατικοί και ημικρατικοί οργανισμοί, 

πρεσβείες, τραπεζικοί οργανισμοί, μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου, τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο. 

Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για την εταιρεία μεγάλη 

ευθύνη αλλά και κινητήρια δύναμη παροτρύνοντας 

την να γίνεται όλο και καλύτερη.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

• Eμπειρία

• Υψηλή τεχνολογία & Τεχνογνωσία

• Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

• Άμεση και προσωπική εξυπηρέτηση

• Ανθρώπινος χαρακτήρας

• Ολοκληρωμένες λύσεις 

• Υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή

• 24ωρη παγκύπρια εξυπηρέτηση

• Συντήρηση & εξυπηρέτηση μετά την πώληση

• Υπερσύγχρονο κέντρο λήψεως σημάτων

• Κεντρικό σύστημα τεχνικής 

  διαχείρισης συστημάτων ασφαλείας

• Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2008

ΦΥΛΑΓΕ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ ΣΟΥ..

ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ 
ΟΛΑ!

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ
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Μελέτη και σχεδιασμός

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας, είναι στη διάθεση των πελατών για ολοκληρωμένο 

και ακριβή σχεδιασμό των κατάλληλων συστημάτων 

και υπηρεσιών, ειδικά προσαρμοσμένα στις δικές 

τους ανάγκες. 

Εγκατάσταση, παράδοση και 
εκπαίδευση

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας, θα 

φροντίσει για επιτυχημένη εγκατάσταση και εκπαίδευση 

χρήσης των συστημάτων. 

Εγγύηση και Συντήρηση

Έχοντας ως κύριο στόχο την άριστη λειτουργία των 

συστημάτων καθώς και το μέγιστο της απόδοσης και 

της μακροζωίας τους, διαθέτουμε ειδικό εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εγγύησης και συντήρησης με σειρά υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης για κάλυψη των αναγκών κάθε 

πελάτη ξεχωριστά. Επιλέξτε εσείς τη διάρκεια της 

συντήρησης, τον χρόνο ανταπόκρισης, την συχνότητα 

προληπτικών επισκέψεων, την τηλεξυπηρέτηση, την 

συμπερίληψη τυχών εξαρτημάτων και γενικά την κάθε 

λεπτομέρεια που επιθυμείτε στον τρόπο εξυπηρέτησης. 

24ωρη Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου υπάρξει 

ανάγκη τεχνικής υποστήριξης, ομάδα εξειδικευμένων 

τεχνικών είναι πανέτοιμη να εξυπηρετήσει. 

Κεντρικό σύστημα τεχνικής 
διαχείρισης συστημάτων 
ασφαλείας

Οι πελάτες απαλλάσσονται από την έγνοια της 

ομαλής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας 

τους. Το υπερσύγχρονο κεντρικό σύστημα τεχνικής 

διαχείρισης έχει τη δυνατότητα Τήλε-ελέγχου και 

έτσι  παρακολουθεί και ελέγχει συνεχώς την ομαλή 

λειτουργία όλων των συστημάτων των πελατών,  

προβαίνοντας  σε τεχνική υποστήριξη άμεσα και 

αποτελεσματικά χωρίς χάσιμο χρόνου και περιττά 

έξοδα.

Υπερσύγχρονο κέντρο λήψεως 
σημάτων και συναγερμού

Αναμφισβήτητα μια πληροφορία είναι χρήσιμη μόνον 

όταν την έχεις τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Γι’ αυτό 

το λόγο προσφέρεται η δυνατότητα της  άμεσης 

ενημέρωσης πελατών και των αρχών ασφαλείας 

(αστυνομίας, πυροσβεστικής, άμεσης δράσης κλπ.) για 

οτιδήποτε αφορά τα συστήματα τους μέσω φωνητικών 

μηνυμάτων, γραπτών μηνυμάτων (sms), ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.

Ο έλεγχος και η ενημέρωση αφορά: 

-  Διάρρηξη, ληστεία, φωτιά ή οποιαδήποτε έκτακτη 

ανάγκη

-  Ταυτότητα χρήστη, ημερομηνία και ώρα σε κάθε 

επαφή του με το σύστημα

-  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος 

εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων

-  Μη ενεργοποίηση του συστήματος εντός  και εκτός 

των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων

-  Διακοπή και επαναφορά ηλεκτρικού ρεύματος  και 

πτώση μπαταρίας

-  Βλάβη στις τηλεφωνικές γραμμές, σε άλλα μέσα 

επικοινωνίας ή άλλες βλάβες

-  Αυξομείωση της θερμοκρασίας σε ευαίσθητους 

χώρους όπως ψυγεία, server room κ.τ.λ.

-  Ανάγκη παιδιών και ατόμων που χρειάζονται ιατρική 

ή άλλη βοήθεια (ειδικά σήματα)

- Οπτική επιβεβαίωση συναγερμών

- Αυτόματη ποστολή βιντεογραφημένων γεγονότων 

και συναγερμών

- Προληπτικές ενέργειες αποτροπής εγκλήματος 

(proactive analysis)

- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται 

χρήσιμες βάση των νέων αναγκών που δημιουργούνται.

Παράλληλα το ιστορικό των συστημάτων των πελατών, 

με όλα τα συμβάντα και ενέργειες,  καταγράφεται 

σε αρχείο με εύκολη πρόσβαση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και η 
υποστήριξη ενός συστήματος ασφάλειας είναι μια ιδιαίτερα 
απαιτητική εργασία. Η Piperaris Security Protection διαθέτει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλα 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για την πλήρη υλοποίηση και 
υποστήριξη κάθε έργου που αναλαμβάνει, με υπευθυνότητα και 
αξιοπιστία. Αποβλέποντας στην συνεχή ικανοποίηση των πελατών 
της φροντίζει να τους αποδίδει πολλαπλά την επένδυση τους μέσα 
από τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων 
συστημάτων ασφαλείας.
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Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη 

πρόκληση ασφάλειας όλων των εποχών. Η εμπειρία και 

η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στα κλειστά κυκλώματα 

τηλεόρασης, μας επιτρέπουν να εφοδιαζόμαστε με 

τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό και να επιλέγουμε 

τους καλύτερους κατασκευαστές της παγκόσμιας 

αγοράς. 

Διατηρούμε μακροχρόνια και αποκλειστική συνεργασία 

με τις κατασκευάστριες εταιρείες HIKVISION, FLIR και 

MILESTONE οι oποίες εξειδικεύονται στην αποκλειστική 

κατασκευή προϊόντων Κλειστού Κυκλώματος 

Τηλεόρασης. Η ολοκληρωμένη σειρά από κάμερες, 

οθόνες, φακούς και εξαρτήματα έχει σχεδιαστεί από 

έμπειρους μηχανικούς επιστήμονες, έτσι ώστε να 

ικανοποιεί στο ακέραιο όχι μόνο ποιοτικά αλλά και 

οικονομικά τον πελάτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και τα δεδομένα της σημερινής εποχής. 

Παρακολουθείστε μέσα από τα 
ηλεκτρονικά μάτια τι συμβαίνει 
γύρω σας, ενημερωθείτε και 
ελέγξτε την κάθε κίνηση σε 
κάθε γωνιά της επιχείρησης 
και της περιουσίας σας. 
Τα βλέπετε όλα!!

Κάμερες διαδικτυακές ή αναλογικές, έγχρωμες, 

ημέρας ή νύκτας, κρυφές ή φανερές, σταθερές 

ή κινούμενες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Χαρακτηρίζονται από υψηλή ευκρίνεια εικόνας. Ειδικές 

ψηφιακές κάμερες οι οποίες ακολουθούν τις κινήσεις 

των ανθρώπων. Εστιάζουν σε διάφορες αποστάσεις 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού με 

μεταβλητής εστίασης φακούς, κατάλληλους για κάθε 

χώρο. Οθόνες στις οποίες μπορείτε να βλέπετε από 

μία μέχρι και 64 κάμερες ταυτόχρονα.

Ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης μπορεί 

να απαρτίζεται από μια ή περισσότερες κάμερες, μια 

ή περισσότερες οθόνες (monitor) και μια συσκευή 

καταγραφής εικόνας και ήχου. Επίσης, προσφέρεται 

η δυνατότητα η εικόνα του προστατευόμενου χώρου 

να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή 

ή κινητό τηλέφωνο σε οποιοδήποτε μέρος ή χώρο 

θέλουμε και όχι μόνο.  Σε εγκαταστάσεις κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης που απαιτούνται πολλές 

κάμερες, υπάρχουν συσκευές που εναλλάσσουν την 

εικόνα στο μόνιτορ ή συσκευές που εξασφαλίζουν 

ταυτόχρονη απεικόνιση όλων των εικόνων. 

Επιπρόσθετα προσφέρουμε θερμικές κάμερες οι 

οποίες ανιχνεύουν τη θερμική ενέργεια που εκπέμπεται 

από ένα αντικείμενο ή σώμα και βασίζονται στη 

διαφορά θερμοκρασίας που παρουσιάζεται μεταξύ 

των αντικειμένων. Με αυτό τον τρόπο μια θερμική 

κάμερα μπορεί να «δει» στο απόλυτο σκοτάδι, σε 

συνθήκες ομίχλης και καπνού, ακόμα και σε μεγάλη 

απόσταση, ενώ είναι ικανή να ανιχνεύσει οποιονδήποτε 

κρύβεται στις σκιές. Για τους λόγους αυτούς αποτελούν 

εξαιρετικό εργαλείο στις εφαρμογές ασφάλειας και 

επιτήρησης έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη και 

να προσαρμόζονται στα δεδομένα κάθε εφαρμογής.

Μερικά από τα συστήματα που διαθέτουμε χρησιμοποιούνται 

σε εγκαταστάσεις υψίστης σημασίας ανά το παγκόσμιο, 

Έχοντας ως γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία μας 

γνωρίζουμε ότι κάθε εγκατάσταση είναι μοναδική. 

Οι συμβούλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας θα υποβάλουν τις κατάλληλες ερωτήσεις στον 

πελάτη για να εντοπίσουν τις ανάγκες του. Στη 

συνέχεια θα εισηγηθούν τον κατάλληλο  εξοπλισμό 

για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση, που 

να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 

περίπτωσης. 

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Κάμερες διαδικτυακές ή αναλογικές έγχρωμες, ημέρας ή νύκτας, 
κρυφές ή φανερές, σταθερές ή κινούμενες, εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ευκρίνεια εικόνας. 
Ειδικές ψηφιακές κάμερες οι οποίες αναγνωρίζουν πρόσωπα και 
ακολουθούν τις κινήσεις των ανθρώπων. Θερμικές κάμερες οι 
οποίες ανιχνεύουν τη θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από ένα 
αντικείμενο ή σώμα και βασίζονται στη διαφορά θερμοκρασίας  
που παρουσιάζεται μεταξύ των αντικειμένων.
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Τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης εικόνας μπορούν 

αναμφισβήτητα να χαρακτηριστούν ως τα πλέον 

πρωτοποριακά στον τομέα τους. Συμβάλουν στην 

δραματική μείωση της εγκληματικότητας και στην 

αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, αφού επισημαίνουν 

έγκαιρα κάθε ύποπτη συμπεριφορά, αποτρέπουν 

ύποπτα συμβάντα και εξάγουν ταχύτατα πολύτημα 

συμπεράσματα. 

Το πολύ φιλικό και πανέξυπνο 
λογισμικό πρόγραμμα αποτελείται 
από απλά εικονίδια και κάνει 
την χρήση του παιχνίδι.  Μπορεί 
να διαχειρίζεται ταυτόχρονα 
κάμερες κάθε τεχνολογίας 
με δυνατότητα απεριόριστης 
επέκτασης.

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που πλέον απαιτείται 

για Συστήματα Διαχείρισης Κλειστού Κυκλώματος 

Τηλεόρασης αποτελεί την κυριότερη πρόκληση για 

εξεύρεση εξειδικευμένων αλγορίθμων έξυπνης ανάλυσης 

βίντεο και δεδομένων. Στο σύστημα , ενσωματώνετε 

πλέον η ισχυρή τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης και 

αυτό-εκμάθησης. Με την τεχνολογία αυτή, η απαιτούμενη 

ισχύς επεξεργασίας δεδομένων καθώς επίσης και 

το ποσοστό λανθασμένων σημάτων συναγερμού 

ελαχιστοποιούνται, ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη 

και αποτελεσματικότερη ειδοποίηση των χρηστών 

τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και σε μεταγενέστερο 

χρόνο, μέσω βιντεογραφημένων γεγονότων. Τέλος, 

αναλύσεις δεδομένων όπως αναγνώριση προσώπου, 

κατηγοριοποίηση αντικειμένων, γρήγορη και άμεση 

εξεύρεση στοχευμένων προσώπων, οχημάτων ή/και 

αντικειμένων αποτελούν πλέον ως οι κύριοι στόχοι 

των προϊόντων Deep Learning, χωρίς την απαίτηση 

χρήσης εξοπλισμού μεγάλης επεξεργαστικής επίδοσης. 

Το πενταπλό σύστημα λειτουργίας και η επαναστατική 

υψηλή συμπίεση εικόνας που προσφέρει το σύστημα 

σε συνδυασμό με το εκπληκτικό αποτέλεσμα μεγέθους 

εικόνας επιτρέπουν:

- την υψηλή ευκρίνεια εικόνας χωρίς διάσπαση

- την ζωντανή παρακολούθηση και την ταυτόχρονη 

εμφάνιση στην οθόνη όλων των καμερών

- την ζωντανή, ανεξάρτητη και ταυτόχρονη βιντεογράφηση 

όλων των καμερών

- την τεράστια διάρκεια της βιντεογράφησης η 

οποία μπορεί να αποτελείται από μερικές μέρες 

μέχρι αρκετούς μήνες και την ταξινόμηση της με 

γραφικές παραστάσεις

- την άμεση αναζήτηση και αναπαραγωγή των 

βιντεογραφημένων γεγονότων καθορίζοντας 

ημερομηνία, ώρα και αιτία

- την μετάδοση ζωντανών και βιντεογραφημένων 

εικόνων και ήχου καθώς και των χειρισμό του όλου 

συστήματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, έξυπνο 

κινητό, tablet, smartphone ή υπολογιστή παλάμης 

PDA, μέσω δικτύων PSTN, ISDN, GSM, GPRS, 3G, 4G, 

4.5G, ADSL, LAN και Internet. 

- την χρήση ηλεκτρονικού χάρτη και γραφικών πλάνων 

για εύκολη αναζήτηση των επιτηρούμενων χώρων.  

Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης και 

ονομασίας της κάθε κάμερας ξεχωριστά. Ακόμη, μέσω 

του συστήματος,  η κάθε κάμερα αναγνωρίζει την όποια 

ανθρώπινη παρουσία, κάνει αναγνώριση προσώπων και 

ενημερώνει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Ταυτόχρονα, 

μπορεί να χειρίζεται κινούμενες κάμερες χωρίς την 

μεσολάβηση χειριστή.  Δέχεται μηνύματα και χειρίζεται 

ξένες συσκευές. Εκτυπώνει τις βιντεογραφημένες 

εικόνες και στέλλει σκηνές μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email).  Εμφανίζει και καταγράφει 

πληροφορίες και κείμενα από ταμειακές μηχανές, 

χρηματοδέκτες και αυτόματες μηχανές τραπεζών 

ΑΤΜ.  Αναγνωρίζει την αυθεντικότητα της εικόνας 

και παρέχει ασφάλεια διαμορφώνοντας διάφορα 

επίπεδα χειριστών. 

Η πληθώρα μοντέλων επιτρέπουν την σωστή επιλογή 

που να ταιριάζει απόλυτα  σε κάθε ανάγκη. 

Η επιχείρηση  είναι αποδοτικότερη 
και η ροή της εργασίας ομαλότερη 
γιατί το σύστημα συμβάλλει στην  
μείωση των απωλειών και αύξηση της 
ποιότητας και παραγωγικότητας. Η δε 
πρόληψη ασφάλειας και προστασίας, 
αγγίζει επίπεδα τελειότητας. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, επιτρέπει να βλέπετε τα πάντα από 
μια οθόνη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεστε. 
Δείτε τι γίνεται αυτή την στιγμή στο χώρο που σας ενδιαφέρει 
και ενημερωθείτε τι έγινε κατά την διάρκεια της απουσίας σας. 
Αξιοποιείστε στο έπακρο τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει 
η ευφυής ανάλυση δεδομένων (video analytics) χρησιοποιώντας 
τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), είτε σε πραγματικό 
χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. 
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Διεθνείς αναγνωρισμένοι οίκοι με πολύχρονη εμπειρία 

στον τομέα των θυροτηλεοράσεων προσφέρουν 

μοντέρνα και ανανεωμένα μοντέλα με τις υψηλότερες 

προδιαγραφές. Έπειτα από χρόνια συνεχούς έρευνας 

και ανάπτυξης τα προϊόντα που προσφέρουμε 

έχουν αποδειχτεί ως τα πλέον ιδανικά τόσο από 

τεχνολογικής όσο και από αισθητικής άποψης. 

Στην αποστολή μας να επιτύχουμε το καλύτερο 

αποτέλεσμα τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά για 

όλα τα προϊόντα που προσφέρουμε, συνεχίζουμε να 

μελετούμε την επιλογή των προϊόντων μας με βάση 

τις πιο σύγχρονες κατευθύνσεις συνδυάζοντας την 

καινοτομία με την ποιότητα. 

Δείτε και μιλήστε με το άτομο που σας επισκέπτεται 

πριν  ανοίξετε την πόρτα έστω και αν απουσιάζετε 

απο την οικία σας. Προστατέψετε την οικογένειά 

σας από ανεπιθύμητους. 

Ο επισκέπτης πιέζει το κουδούνι 
και αυτόματα εμφανίζεται  
στην οθόνη, στο τάμπλετ ή 
στο κινητό σας. Με αυτό τον 
τρόπο βλέπετε αμέσως ποιος 
είναι έξω από την πόρτα σας, 
του μιλάτε και τον ακούτε.  
Με το ανάλογο κουμπί  του 
ανοίγετε την πόρτα ή το κάγκελο. 

Επιπρόσθετα, η θυροτηλεόραση μπορεί να ενωθεί με 

την τηλεόραση του σπιτιού σας ώστε όταν κάποιος 

κτυπήσει το κουδούνι να μην χρειάζεται να σηκωθείτε 

για να τον δείτε, αλλά πατώντας το ανάλογο κανάλι 

από την τηλεόρασή βλέπετε, ελέγχετε και αν επιθυμείτε 

ανοίγετε. 

Έχουν μοντέρνο σχεδιασμό 
ανάλογα με το γούστο του 
καθενός και τον κάθε χώρο. 
θυροτηλεοράσεις έγχρωμες, 
μαυρόασπρες,  με ακουστικό 
ή  χωρίς, των οποίων η 
εγκατάσταση και η χρήση είναι 
απλή. Αντί οθόνης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λογισμικό για 
απεικόνιση του  επισκέπτη 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
αλλά και σχετική εφαρμογή 
(App) για (Smartphone) και 
tablets. Έτσι η επικοινωνία με 
τον επισκέπτη σας είναι εφικτή 
απο οποιοδήποτε σημείο του 
πλανήτη. 

Θυροτηλεοράσεις που διαθέτουν μνήμη επισκεπτών ώστε 

να μπορείτε να δείτε αυτούς που σας επισκέφθηκαν 

κατά την διάρκεια της απουσίας σας.  Μπορείτε να 

τοποθετήσετε επιπλέον οθόνες και εισόδους  ή ακόμα 

και τηλέφωνο σε κάποιο άλλο σημείο του χώρου σας.  

Διατίθενται συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις κάθε χώρου, γραφείου, 

επιχείρησης, διαμερίσματος,  σπιτιού και πολυκατοικίας. 

Ειδικά για έργα με απλές απαιτήσεις όπως οικίες 

και γραφεία, καθώς επίσης και για έργα με υψηλές 

απαιτήσεις όπως πολλαπλές κατοικίες και συνοικισμούς 

κατοικιών με πολλές εισόδους διαφόρων λειτουργιών. 

Παράλληλα συνδυάζονται με συστήματα ελέγχου 

πρόσβασης για άνοιγμα των εισόδων με κωδικό, κάρτα, 

μπρελόκ, δακτυλικά αποτυπώματα και τηλεχειριστήριο. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στην διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό  την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου.  

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δείτε και μιλήστε με τον επισκέπτη σας, απ`όπου κι άν βρίσκεστε, 
πριν ανοίξετε την πόρτα σας. Προστατέψετε την οικογένειά σας 
από ανεπιθύμητους. Ειδικά για χώρους με απλές απαιτήσεις όπως 
οικίες και γραφεία, καθώς επίσης και για χώρους με υψηλές 
απαιτήσεις όπως πολλαπλές κατοικίες και συνοικισμούς κατοικιών 
με πολλές εισόδους διαφόρων λειτουργιών.
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Η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια από ανεπιθύμητους 

επισκέπτες, οδήγησαν την εταιρεία μας στην εξεύρεση 

των καλύτερων συστημάτων συναγερμού επιλέγοντας 

προϊόντα κορυφαίων κατασκευαστών.  Η αποκλειστική 

αντιπροσωπεία που διατηρούμε από το 1995 με τον 

Αμερικανικό κολοσσό EATON καθιστά  την εταιρεία 

μας με διάκριση  στην κορυφή της ποιότητας.  

Η EATON με 95.000 άτομα προσωπικό θεωρείται μία 

από τις κορυφαίες και μεγαλύτερες εταιρείες ανά το 

παγκόσμιο. Όλα τα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα 

με βάση τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.,  

του Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Τα συστήματα συναγερμού προστατεύουν το σπίτι, 

την επιχείρηση και το υποστατικό από ληστείες, 

διαρρήξεις και άλλους κινδύνους.

Ο κύριος σκοπός  του συστήματος 
συναγερμού είναι να αποτρέψει 
την πρόσβαση του ανεπιθύμητου 
επισκέπτη. Όταν ο ανεπιθύμητος 
επισκέπτης  εισβάλει στο χώρο, 
θα ενεργοποιηθούν αμέσως οι 
σειρήνες και το σύστημα  θα 
ειδοποιήσει την αστυνομία και 
τους ιδιοκτήτες.

Το σύστημα συνήθως αποτελείται από τον κεντρικό 

πίνακα, το πληκτρολόγιο, την εσωτερική και εξωτερική 

σειρήνα, τον τηλεφωνητή, τους  ανιχνευτές κίνησης, τις 

μαγνητικές  επαφές και τους ανιχνευτές κραδασμών.

Οι ανιχνευτές κίνησης τοποθετούνται με ή χωρίς 

καλώδια.  Ανιχνεύουν ανθρώπινη κίνηση μέσα σ’ ένα 

χώρο μέχρι  δεκαπέντε μέτρα απόσταση και γωνία 

ενενήντα μοιρών. Οι μαγνητικές επαφές τοποθετούνται 

στις πόρτες και στα παράθυρα ώστε όταν ανοίξουν, 

να δώσουν σήμα συναγερμού στον κεντρικό πίνακα 

και  οι σειρήνες να ηχήσουν.

Διαθέτουμε επίσης κάθε ανιχνευτή εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων,  ειδικούς ανιχνευτές για 

κατοικίδια ζώα, ανιχνευτές σπασίματος γυαλιού, 

ανιχνευτές κραδασμών, ανιχνευτές περιμετρικής 

προστασίας κ.λ.π.  Οι  ανιχνευτές για κατοικίδια ζώα 

τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους και καλύπτουν 

απόλυτα το χώρο, ενώ το κατοικίδιο μπορεί να κινείται 

ελεύθερα.  Ο ανιχνευτής κραδασμού τοποθετείται 

κυρίως  σε  κτισμένα χρηματοκιβώτια (τράπεζες, 

επιχειρήσεις κ.λ.π.)  και ανιχνεύει κραδασμό, όπως 

σπάσιμο τοίχου. Οι ανιχνευτές σπασίματος γυαλιού 

τοποθετούνται πάνω ή απέναντι από τις γυάλινες 

πόρτες και παράθυρα, έτσι αν κάποιος παραβιάσει τις 

πόρτες και τα παράθυρα ο ανιχνευτής να αναγνωρίσει 

τον ήχο και την αλλαγή της  ατμοσφαιρικής πίεσης 

του δωματίου  και αυτόματα να ενεργοποιηθεί το 

σύστημα.  

Το σύστημα δέχεται ανιχνευτές καπνού, θερμότητας ή 

διαρροής γκαζιού για προστασία από πιθανή πυρκαγιά.  

Σημαντικό είναι ότι το σύστημα θα ξεχωρίσει την 

πυρκαγιά από την διάρρηξη και θα ειδοποιήσει την 

πυροσβεστική και τους ιδιοκτήτες. Διαθέτει προαιρετικό 

τηλεχειριστήριο και κάρτα προσέγγισης για την όπλιση 

και αφόπλιση του. Απόλυτα συμβατό με κάθε ανιχνευτή 

της παγκόσμιας αγοράς όπως διαρροής νερού, 

ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας κλπ.. 

Επιπλέον με την νέα εφαρμογή POWREDGE στα κινητά, 

ο χρήστης  μπορεί να οπλίσει ή να αφοπλίσει τον 

συναγερμό απο το κινητό του ακόμα και ότα λείπει 

απο τον χώρο ή απο οποιοδήποτε μέρος της γης. 

Ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται από όλη την 

οικογένεια, από παιδιά ή ακόμα και ηλικιωμένα άτομα.

Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα ενημέρωσης 

του ιδιοκτήτη και άλλων ενδιαφερόμενων μέσω 

γραπτών μηνυμάτων στο κινητό (sms), ή μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) κάθε φορά που 

πραγματοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια στο σύστημα, 

όπως όπλιση και αφόπλιση του. 

Ακόμη, το σύστημα είναι δυνατόν να τεθεί σε μερική 

λειτουργία όταν υπάρχουν άτομα μέσα στο σπίτι 

προστατεύοντας ένα συγκεκριμένο χώρο ενώ τα άτομα 

βρίσκονται σε άλλο χώρο του σπιτιού, Προσφέρονται 

ειδικά  σχεδιασμένα, επαγγελματικά συστήματα για 

χώρους υψηλής σημασίας όπως τράπεζες, πρεσβείες 

κτλ με τη δυνατότητα διαχωρισμού σε υποκαταστήματα. 

Το σύστημα συναγερμού έχει την  δυνατότητα ένωσης 

με ηλεκτρονικό υπολογιστή διαθέτοντας μεγάλη μνήμη 

ιστορικού και  μεγάλο αριθμό χρηστών. Ενώνοντας 

το σύστημα με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης 

της εταιρείας μας, μειώνεται σημαντικά το κόστος 

για τη συντήρηση του και αυξάνεται δραματικά η 

ταχύτητα και η ποιότητα εξυπηρέτησης γιατί ομάδα 

εξειδικευμένων τεχνικών της εταιρείας μας μπορούν 

να παρέχουν τεχνική υποστήριξη απευθείας  από 

το γραφείο μας.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ & ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση και το υποστατικό από ληστείες, 
διαρρήξεις και άλλους κινδύνους. Οι ανιχνευτές τοποθετούνται 
με ή χωρίς καλώδια. Ανιχνέυουν κάθε ανθρώπινη κίνηση εντός 
και εκτός του προστατευμένου χώρου. Ειδικά σχεδιασμένο για 
να χρησιμοποιείται από όλη την οικογένεια, από παιδιά μέχρι 
ηλικιωμένα άτομα.
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Κάθε χρόνο οι πυρκαγιές ευθύνονται για τον θάνατο 

εκατοντάδων ανθρώπων ανά τον κόσμο καθώς και 

για την απώλεια περιουσιών ανεκτίμητης αξίας. Ο 

τομέας της καταπολέμησης των πυρκαγιών τα 

τελευταία χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει το 

φαινόμενο αυτό, με βασικό γνώμονα την προστασία 

ανθρώπινων ζωών και του χώρου.  

Ένα από τα βασικά  συστατικά  που απαιτείται για την 

έναρξη και εξάπλωση μιας φωτιάς είναι το οξυγόνο. 

Αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε ζουν ή εργάζονται 

άνθρωποι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται πραγματικά 

στον αέρα. Το σύστημα συναγερμού πυρανίχνευσης 

αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία 

κάθε επιχείρησης, οικίας και υποστατικού.

Για τον λόγο αυτό το σύστημα συναγερμού 

πυρανίχνευσης είναι απαραίτητο σε οποιοδήποτε 

σημείο στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Η αποτελεσματική 

πυρανίχνευση μπορεί να επιτευχθεί αρχικά όταν 

ανιχνευθεί και επισημανθεί το ακριβώς σημείο της 

φωτιάς και έπειτα όταν ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα χωρίς καθυστέρηση.

Η εταιρεία μας διατηρεί αποκλειστική συνεργασία 

για 20 χρόνια με την διεθνούς φήμης βρετανική 

κατασκευάστρια εταιρεία συστημάτων συναγερμού 

πυρανίχνευσης  G.L.T. Exports Ltd,  η οποία ερευνά, 

κατασκευάζει, ακολουθεί και ικανοποιεί όλους τους 

διεθνείς κανόνες πυρασφάλειας από το 1985 και είναι 

εγκεκριμένη με βάση τις προδιαγραφές ISO9002 του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προϊόντα της διανέμονται 

σε περισσότερες από 54 χώρες και χρησιμοποιούνται  

μεταξύ άλλων για την ασφάλεια σε σχολεία, νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, πρατήρια βενζίνης, επαγγελματικούς 

και ιδιωτικούς χώρους και όχι μόνο.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης 
αποτελείται από ευφυείς ανιχνευτές 
πυρκαγιάς οι οποίοι ανιχνεύουν 
και αναλύουν τα διαφορετικά 
φαινόμενα πυρκαγιάς και αυτόματα 
αναφέρουν τους επικρατούντες 
κινδύνους στον κεντρικό πίνακα 
ο οποίος είναι ο εγκέφαλος του 
συστήματος. 

Επιπλέον με την εφαρμογή του Infinity ID2 στο κινητό, 

επιτρέπει στον χρήστη να υπολογίζει εύκολα τις 

ρυθμίσεις συναγερμού δίνοντας σε κάθε χρήστη 

ένα μοναδικό κωδικό όπου θα μπορεί να ρυθμίζει, 

να αναγνωρίζει και να εντοπίζει την κάθε συσκευή.

Το σύστημα πυρασφάλειας είναι 
έτοιμο να ανιχνεύσει καπνό και 
φωτιά.  Ο κεντρικός πίνακας θα 
δώσει ένδειξη στο ακριβής σημείο 
φωτιάς στο κτίριο και αυτόματα 
θα ενεργοποιήσει τις σειρήνες 
και οπτικούς φάρους με σκοπό 
να ενημερωθούν για το συμβάν 
τα άτομα που βρίσκονται στο 
χώρο, ενώ ταυτόχρονα ειδικός 
τηλεφωνητής θα ειδοποιήσει 
την πυροσβεστική υπηρεσία και 
άλλους ενδιαφερόμενους με 
σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση. 

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη του 

κάθε χώρου ξεχωριστά με σκοπό την ανίχνευση 

πιθανής πυρκαγιάς, ανάλογα με τις ανάγκες του 

χώρου σκοπεύοντας στην άρτια λειτουργία των 

συστημάτων βάση των διεθνών προδιαγραφών 

ασφαλείας.   

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας 

είναι στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες 

καθώς και για επεξήγηση του συστήματος, με σκοπό 

την δική σας ασφάλεια και της περιουσίας σας.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ένα από τα βασικά συστατικά που απαιτείται για την έναρξη και 
εξάπλωση μιας φωτιάς είναι το οξυγόνο. Αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε 
ζουν ή εργάζονται άνθρωποι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται 
πραγματικά στον αέρα. Το σύστημα συναγερμού πυρανίχνευσης 
αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία κάθε επιχείρησης, 
οικίας και υποστατικού.
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Δυστυχώς πολλά είναι τα θύματα που θρηνούνται κάθε 

χρόνο από πυρκαγιές. Οι ζημιές που προκαλούνται 

είναι ανεκτίμητης αξίας τόσο σε κτίρια όσο και σε 

τεχνικές υποδομές. Σήμερα ο προηγμένος τεχνολογικός 

εξοπλισμός προσφέρει άμεσα και ασφαλή συστήματα 

πυρόσβεσης για να αποφύγουμε, να προλάβουμε 

και να αντιμετωπίσουμε διάφορες εστίες φωτιάς 

στο αρχικό τους στάδιο. 

Η Dynamit Nobel Defence ιδρύθηκε 
το 1865 στην Γερμανία από τον  
γνωστό Alfred Nobel (Βραβεία 
Nobel) ο οποίος αποτέλεσε σταθμό 
στην ιστορία με την ανακάλυψη 
της δυναμίτιδας και χάρη σε 
δεκαετίες εμπειρίας και ανάπτυξης, 
έχει εδραιώσει με επιτυχία τα 
συστήματα πυρόσβεσης Dynameco, 
ως διεθνή ηγέτη στον τομέα των 
συστημάτων πυρόσβεσης. 

Η εταιρεία μας είναι ο  αποκλειστικός διανομέας 

των Dynameco στην Κυπριακή και Ελλαδική αγορά. 

Το φάσμα των συστημάτων πυρόσβεσης Dynameco 

περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα ως προς τον όγκο 

του χώρου που καλύπτουν και ως προς τον τρόπο 

ενεργοποίησης τους. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι η ενέργεια αποσπάται από τη 
φωτιά με φυσική αντίδραση χωρίς 
να αποσπάται το οξυγόνο από την 
ατμόσφαιρα, χωρίς να απαιτείται η 
εκκένωση του χώρου και χωρίς να 
προκαλείται βλάβη σε ηλεκτρικές, 
ηλεκτρονικές ή άλλες συσκευές. 
Μόλις εντοπιστεί η φωτιά, μπορεί 
να εξουδετερωθεί σε μερικά 
δευτερόλεπτα σε οποιοδήποτε 
χώρο και οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Ιδανικοί χώροι εφαρμογής είναι οι ηλεκτροπαραγωγικοί 

σταθμοί, αποθήκες, βιβλιοθήκες, οχήματα, κουζίνες, 

ηλεκτρικά πάνελς, δωμάτια κεντρικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αλλά και οποιοσδήποτε άλλος χώρος 

ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει ανά πάσα 

στιγμή κίνδυνο.

Εξίσου σημαντικό είναι το ότι τα συστήματα Dynameco 

δεν χρειάζονται συντήρηση και παρέχουν την τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας στη πυρόσβεση. Είναι πιο 

αποτελεσματικά και λιγότερο δαπανηρά από τα 

συμβατικά συστήματα πυρόσβεσης και παρέχουν 

πραγματική προστασία στο περιβάλλον, τα περιουσιακά 

στοιχεία και πάνω από όλα τις ανθρώπινες ζωές.

Τα Dynameco μπορούν να εγκατασταθούν σε συνδυασμό 

με σύστημα πυρανίχνευσης ή ως αυτόνομες μονάδες. 

Μπορούν να προστατεύσουν από ένα μικρό χώρο 

ενός κυβικού μέτρου όπως ένα πίνακα ηλεκτρισμού ή 

ένα ερμάρι υπολογιστών, μέχρι και μεγάλους χώρους 

όπως ένα δωμάτιο αρχείων ή ένα δωμάτιο κεντρικών 

υπολογιστών (Server Room). Το κεντρικό δωμάτιο των 

κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ίσως 

ο σημαντικότερος χώρος όλων των επιχειρήσεων.  

Τα Dynameco θεωρούνται κορυφή στα συστήματα 

πυρόσβεσης με περισσότερες από 50.000 εγκαταστάσεις 

ανά το παγκόσμιο σε χώρες όπως η Γερμανία, η 

Αυστρία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και ο Καναδάς, 

κατέχοντας στο πελατολόγιο τους επώνυμες εταιρείες 

όπως Mercedes Benz, Nokia, Toyota, Disney Channel, 

Maritim Hotels, Bosch,  Β.Ρ., Deloitte καθώς και 

πολλές άλλες. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας έχουν την δυνατότητα να εκτιμήσουν  τους 

πιθανούς κινδύνους κάθε χώρου και να προβούν 

σε αποτελεσματικές εισηγήσεις λύσεων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περίπτωσης. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Τα Dynameco παρέχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην 
πυρόσβεση. Μπορούν να προστατεύσουν από ένα μικρό χώρο ενός 
μισού κυβικού μέτρου όπως ένα πίνακα ηλεκτρισμού ή ένα ερμάρι 
υπολογιστών, μέχρι και μεγάλους χώρους όπως ένα δωμάτιο 
αρχείων ή ένα δωμάτιο κεντρικών υπολογιστών (Server ̀ Room). 
Το κεντρικό δωμάτιο των κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
είναι ίσως ο σημαντικότερος χώρος όλων των επιχειρήσεων.
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Τυχών διαρροή υγραερίου τόσο σε οικίες όσο και σε 

χώρους εργασίας κρίνεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη, 

αν αναλογιστούμε ότι η πρόκληση ατυχημάτων 

από υγραέριο (φωτιά, έκρηξη, δηλητηρίαση) έχει 

καταστροφικές συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο 

και στα άτομα που βρίσκονται στον συγκεκριμένο 

χώρο, όπως είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών 

αλλά και η πρόκληση ανυπολόγιστων υλικών ζημιών 

σε περιουσίες. 

Η επιτακτική ανάγκη διατήρησης των συνθηκών 

ασφαλείας και υγείας από τυχόν διαρροή υγραερίου 

και η μακροχρόνια συνεργασία μας με την κορυφαία 

Βρετανική κατασκευάστρια εταιρία G.L.T. Exports 

Ltd, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε το σύστημα 

ανίχνευσης διαρροής υγραερίου Ζeta. Τα προϊόντα 

της G.L.T. Exports Ltd  διατίθενται σε περισσότερες 

από 40 χώρες διαμέσου του διεθνούς της δικτύου 

και χαρακτηρίζονται ως τα πλέον κατάλληλα αφού 

κατασκευάζονται σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές και οδηγίες, ενώ ταυτόχρονα είναι 

πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς ποιότητας. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση 

τυχών διαρροής και η έγκαιρη ενημέρωση όλων 

των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο για την άμεση 

απομάκρυνση τους.

Το σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα ο 

οποίος είναι ο  εγκέφαλος του συστήματος, τους 

ανιχνευτές γκαζιού, τις σειρήνες και τον τηλεφωνητή. 

Το συγκεκριμένο σύστημα δεν αποτελεί μόνο 

σύστημα ανίχνευσης αλλά και σύστημα δράσης 

για την διακοπή της διαρροής του υγραερίου. Η 

λειτουργία του συστήματος είναι απλή.

Όταν οι ανιχνευτές γκαζιού 
εντοπίσουν οποιαδήποτε διαρροή 
ο κεντρικός πίνακας θα υποδείξει 
το ακριβές σημείο  διαρροής  
υγραερίου στο κτίριο και θα δώσει 
εντολή να κλείσει η βαλβίδα από 
την οποία προέρχεται η διαρροή. 

Επιπρόσθετα  θα θέσει σε λειτουργία 
το σύστημα εξαερισμού ούτως 
ώστε να απομακρυνθεί το υγραέριο 
από τον χώρο, ενώ παράλληλα οι 
σειρήνες θα τεθούν σε λειτουργία 
και ο τηλεφωνητής θα ειδοποιήσει 
τον ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε 
άλλο ενδιαφερόμενο, όπως την 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου είναι ιδανικό για 

κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων, για αρτοζαχαροπλαστεία, 

μηχανοστάσια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καθώς 

και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει υγραέριο. 

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη του 

κάθε χώρου από πιθανή διαρροή υγραερίου ξεχωριστά, 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη με 

σκοπό την τέλεια λειτουργία των συστημάτων  βάση των 

διεθνών προδιαγραφών ασφάλειας. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για ενημέρωση και επεξήγηση 

του συστήματος.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Πρωταρχικός στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση τυχών διαρροής 
και η έγκαιρη ενημέρωση όλων των ατόμων που βρίσκονται 
στο χώρο για την άμεση απομάκρυνση τους. είναι ιδανικό για 
κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων, για αρτοζαχαροπλαστεία, 
μηχανοστάσια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καθώς και σε 
οποιοδήποτε χώρο υπάρχει υγραέριο.
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 Η ανάγκη για προστασία από ανεπιθύμητη πλημμύρα 

σε συνδυασμό με την στρατηγική να προσφέρουμε 

ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, μας οδήγησε 

στην διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων  μας με 

την ένταξη του συστήματος ανίχνευσης διαρροής 

νερού. Είναι γεγονός ότι όλα τα υδραυλικά συστήματα  

και συστήματα ψύξης αποτελούν πιθανές πηγές 

διαρροής νερού. 

Τυχών διαρροή χωρίς έγκαιρη ανίχνευση 
είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει 
ζημιές σε ευαίσθητο εξοπλισμό και 
στις σύγχρονες επαγγελματικές ή 
οικιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
είναι γεμάτες από ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά συστήματα. Αρχεία και 
δωμάτια κεντρικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, αποτελούν χώρους 
υψίστης προστασίας και μια 
πιθανή διαρροή νερού προκαλεί 
αναμφισβήτητα ανυπολόγιστες 
ζημιές. Λίγες σταγόνες αρκούν για 
να δημιουργήσουν ένα πέλαγος 
καταστροφών.

Οι πολλών ειδών αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής 

νερού που θα είναι εγκατεστημένοι σε στρατηγικά 

σημεία στο χώρο επιτήρησης,  θα ενημερώσουν τον 

κεντρικό πίνακα, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος του 

συστήματος, για το ακριβής σημείο της διαρροής. Με 

αυτό τον τρόπο το σύστημα ανίχνευσης διαρροής 

νερού, επιτρέπει τον εύκολο και ακριβή εντοπισμό 

διαρροών, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες 

για την καθοδήγηση πιθανών επισκευών.  

Ο κεντρικός πίνακας με τη σειρά του θα δώσει εντολή 

σε συγκεκριμένο διακόπτη για κλείσιμο της παροχής 

νερού σε περίπτωση που η διαρροή προέρχεται 

από υδραυλικό σύστημα. Παράλληλα ο κεντρικός 

πίνακας θα ενεργοποιήσει τις σειρήνες και ειδικός 

τηλεφωνητής θα ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες ή 

και την πυροσβεστική υπηρεσία. Ταυτόχρονα θα 

ενεργοποιηθούν αντλίες οι οποίες θα λειτουργήσουν 

για απομάκρυνση του νερού από το χώρο.  

Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής νερού αποτελεί 

ιδανική λύση για προστασία χώρων με ευαίσθητο 

περιεχόμενο όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, χώρους  

φύλαξης αρχείων, δωμάτια κεντρικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αποθηκευτικούς χώρους καθώς και 

πολλούς άλλους χώρους. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόληψη 

είναι η καλύτερη λύση, οι σύμβουλοι ασφάλειας και 

προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας 

για να επισκεφτούν το χώρο σας και να εκτιμήσουν 

τους πιθανούς κινδύνους. Αναλόγως τον κινδύνων θα 

προβούν σε σχεδιασμό λύσεων που να ανταποκρίνονται 

στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες. 

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη 

του κάθε χώρου ξεχωριστά και είναι πρόθυμη για 

ενημέρωση και επεξήγηση όλων των συστημάτων. 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

Οι πολλών ειδών αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής νερού που θα 
είναι εγκατεστημένοι σε στρατηγικά σημεία στο χώρο επιτήρησης,  
θα ενημερώσουν τον κεντρικό πίνακα,  για το ακριβής σημείο της 
διαρροής. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα ανίχνευσης διαρροής 
νερού, επιτρέπει τον έγκαιρο και ακριβή εντοπισμό διαρροών, 
προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την καθοδήγηση πιθανών 
επισκευών. 
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Η εφευρετική ικανότητα της αμερικάνικης εταιρείας 

Detex, μας επιτρέπει να προσφέρουμε πρωτοποριακά 

προϊόντα στην αγορά για την ασφάλεια και προστασία 

ανθρώπων και επιχειρήσεων. Η Detex δραστηριοποιείται 

στον τομέα της ασφάλειας για πάνω από 100 

χρόνια και από το 1963 ασχολείται αποκλειστικά 

με Συστήματα Ελέγχου Εξόδου Κινδύνου. Η εταιρεία 

μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της, προμηθεύει, 

εγκαθιστά και συντηρεί τα συστήματα ελέγχου εξόδων 

κινδύνου από την ίδρυση της. 

Η προστασία των ανθρώπων είναι ο πρωταρχικός 

στόχος όταν πρόκειται για καταστάσεις πανικού και 

φωτιάς που μπορεί να προκύψουν καθημερινά σε 

οποιοδήποτε χώρο. Ο εξοπλισμός για τις εξόδους 

κινδύνου και τις πόρτες πανικού ορίζεται από 

ομοιόμορφα πρότυπα που ισχύουν σε όλη την 

Ευρώπη και το σύστημα ελέγχου εξόδου κινδύνου 

που προσφέρουμε ανταποκρίνεται σε αυτά και πληρεί 

όλες τις προδιαγραφές. Επιπρόσθετα τηρούνται και 

οι απαιτήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

Ο έλεγχος εξόδου κινδύνου είναι μια αυτόνομη 

και ολοκληρωμένη συσκευή η οποία τοποθετείται 

στην έξοδο κινδύνου στο σημείο της κλειδωνιάς. 

Σε περίπτωση κινδύνου απλά σπρώχνουμε τον 

μοχλό προς τα έξω και η έξοδος ανοίγει αμέσως. 

Παράλληλα, ενεργοποιείται σειρήνα συναγερμού η 

οποία είναι ενσωματωμένη στη συσκευή με σκοπό 

να ενημερώσει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η έξοδος 

κινδύνου αντί της κανονικής εξόδου. Στο μοχλό 

υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα, καθώς επίσης και 

πινακίδα αναγνώρισης για τυφλούς. Η εγκατάσταση 

είναι πολύ εύκολη και μπορεί να γίνει σε νέες ή 

υφιστάμενες πόρτες ξύλινης, αλουμίνιας, μεταλλικής 

ή γυάλινης κατασκευής. 

Ξεκλειδώστε τις εξόδους κινδύνου 
και μην ανησυχείτε. Το Detex  θα 
σας ειδοποιήσει εάν αποχωρήσει 
κάποιος χρησιμοποιώντας την έξοδο 
κινδύνου αντί της κανονικής εξόδου. 
Η έξοδος κινδύνου χρησιμοποιείται 
μόνον σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης και από εξουσιοδοτημένα 
άτομα. 

Η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξόδων κινδύνου είναι 

αναγκαία και απαραίτητη για την ασφάλεια κτιρίων 

όπως υπεραγορές, εργοστάσια, πολυκαταστήματα, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, νοσοκομεία, 

επιχειρήσεις, αίθουσες θεάτρου και κινηματογράφου, 

αεροδρόμια καθώς και για άλλους χώρους που 

διαθέτουν εξόδους κινδύνου. Το πιο σημαντικό είναι 

ότι σώζει ζωές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Επιπρόσθετα η ασφάλεια των εξόδων κινδύνου 

εκπληρώνει πολλούς στόχους όπως είναι για 

παράδειγμα η αποτελεσματική προστασία ενάντια 

στη κακή χρήση, την κλοπή περιουσιακών στοιχείων 

και εμπορευμάτων, όπως επίσης και την προστασία 

ανθρώπινων ζωών. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της 

εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεση σας για πλήρη 

ενημέρωση και επεξήγηση σχετικά με το προϊόν και 

τη λειτουργία του. 

EXIT

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η προστασία των ανθρώπων είναι ο πρωταρχικός στόχος όταν 
πρόκειται για καταστάσεις πανικού και φωτιάς που μπορεί να 
προκύψουν καθημερινά σε οποιοδήποτε χώρο. Είναι μια αυτόνομη 
και ολοκληρωμένη συσκευή η οποία τοποθετείται στην έξοδο 
κινδύνου. Απλά σπρώχνουμε τον μοχλό προς τα έξω και η έξοδος 
ανοίγει αμέσως. Ταυτόχροναενεργοποιείται σειρήνα συναγερμού 
η οποία με σκοπό να ενημερώσει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η έξοδος 
κινδύνου αντί της κανονικής εξόδου.
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Με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων και την 

άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη σε συστήματα 

ελέγχου πρόσβασης, διατηρούμε μια μακροχρόνια 

συνεργασία με την καταξιωμένη κατασκευάστρια 

εταιρεία ID TECK η οποία κατάφερε να ηγείται στο 

χώρο των βιομετρικών συστημάτων ανά το παγκόσμιο,  

προσφέροντας άρτιες λύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των πελατών.

Τα συστήματα της ID TECK αποτελούν αναμφισβήτητα 

ένα αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο ελέγχου, 

πληροφόρησης και ασφάλειας με πλήρη σεβασμό 

στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ID 

TECK κατασκευάζει αναγνώστες καρτών (τεχνολογίας 

magnetic, proximity, mifare και smart), αναγνώστες 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώστες προσώπου 

και ματιών και κεντρικούς πίνακες. Επιπρόσθετα 

δημιουργεί και αναπτύσσει λογισμικά προγράμματα 

για την χρήση των συστημάτων αυτών.

Το κλειδί μετατρέπεται σε κάρτα, 
κωδικό αριθμό, δακτυλικά 
αποτυπώματα, bluetooth ή ακόμα 
και χαρακτηριστικά προσώπου 
και ματιού. Γίνεται πλήρης 
καταγραφή και αναγνώριση 
του ατόμου που εισέρχεται 
στον χώρο που ελέγχεται από 
το σύστημα. 

Μπορεί να δώσει άδεια εισόδου 
σε συγκεκριμένους χώρους, 
σε συγκεκριμένα άτομα και σε 
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Ο χρόνος και η δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές, 

σε κτίρια και ζώνες, ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας 

ένα ενιαίο μέσο προσδιορισμού, την προσωπική κάρτα 

και όχι μόνο. Ακόμα πιο ευέλικτες τεχνολογίες όπως 

η βιομετρική παρέχει πρόσθετη ευκολία και φυσικά 

υψηλότερη ασφάλεια. Οι εφαρμογές αυτές προσφέρουν 

μια πλήρη κάλυψη, περιλαμβάνοντας όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, αξιοποιώντας όλες τις νέες τεχνολογίες.  

 

Έλεγχος γίνεται για την είσοδο αλλά και για την 

έξοδο των ατόμων από μία πόρτα ενώ ταυτόχρονα 

εμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς τη χρήση του 

συστήματος. Ένα σύστημα μπορεί να συνδεθεί με μια 

ή και περισσότερες εισόδους και να χρησιμοποιείται 

από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. 

Το σύστημα  είναι πολύ απλό, έξυπνο και ευέλικτο στη 

χρήση και λειτουργία του. Ο προγραμματισμός γίνεται από 

το πληκτρολόγιο ή από το ειδικό λογισμικό πρόγραμμα. 

 

Με την εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος 

αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες του συστήματος 

ως προς την ευελιξία προγραμματισμού, διαχείρισης, 

καταγραφής γεγονότων πρόσβασης και όχι μόνο.  

Προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες ελέγχου 

παρουσίας για σκοπούς  μισθοδοσίας.

Τα συστήματα πρόσβασης που προσφέρει η 

εταιρεία μας είναι πολύ φιλικά προς τα άτομα που 

τα χρησιμοποιούν, ενώ για τον κάθε χρήστη μπορεί 

να οριστεί ξεχωριστά διαφορετική χρονική ζώνη 

έναρξης-λήξης ισχύος της κάρτας, του κωδικού, 

του δακτυλικού αποτυπώματος κ.λ.π.

Ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις, εργοστάσια, 

γραφεία, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, λιμάνια, γυμναστήρια, 

οικίες και όχι μόνο.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι πάντα στην διάθεσή σας για περισσότερη 

ενημέρωση με σκοπό την σωστή επιλογή των κατάλληλων 

συστημάτων, που να ανταποκρίνονται στην δική σας 

περίπτωση και σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έλεγχος γίνεται για την είσοδο αλλά και για την έξοδο των ατόμων 
από μία πόρτα ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς 
τη χρήση του συστήματος. Με την εφαρμογή του λογισμικού 
προγράμματος αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες του συστήματος 
ως προς την ευελιξία προγραμματισμού, διαχείρισης, καταγραφής 
γεγονότων πρόσβασης και όχι μόνο. Προσφέρει ολοκληρωμένες 
λειτουργίες ελέγχου παρουσίας για σκοπούς  μισθοδοσίας.
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Η γνώση της ώρας προσέλευσης, αποχώρησης και του 

πραγματικού χρόνου εργασίας του προσωπικού είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε οικονομική μονάδα, 

αφού αποτελεί βασικό συστατικό της αξιολόγησης 

και της παραγωγικότητας του κάθε εργαζομένου. 

Η εταιρεία μας διαθέτει κατά αποκλειστικότητα όλη 

την γκάμα προϊόντων ωρομέτρησης της IDTECK η 

οποία κατάφερε να ηγείται παγκοσμίως στο χώρο 

των βιομετρικών συστημάτων.

Τα συστήματα ωρομέτρησης 
προσωπικού αποτελούν ιδανική 
λύση για όλες τις επιχειρήσεις 
ακόμη και γι’ αυτές που διαθέτουν 
εγκαταστάσεις γεωγραφικά 
διεσπαρμένες. Εγκαθιστώντας 
το σύστημα στα κεντρικά της 
γραφεία, μια επιχείρηση μπορεί 
να κάνει συλλογή πληροφοριών 
μέσω του διαδικτύου ή ακόμη 
και μέσω σταθερής η κινητής 
τηλεφωνίας. 

Τo λογισμικό του συστήματος έχει σχεδιαστεί ούτως 

ώστε να καλύπτει και τις πιο σύνθετες ανάγκες των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν 

παρέχουν υπηρεσίες με πενθήμερη λειτουργία και 

σταθερό ωράριο εργασίας ή αν είναι βιομηχανικές 

μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση 7 

ημέρες την εβδομάδα.  

Το σύστημα ωρομέτρησης αποτελείται από το 

ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού, το οποίο 

τοποθετείται στην θέση εισόδου- εξόδου. Μπορεί 

να είναι συνδεδεμένο με την πόρτα εισόδου και 

να λειτουργεί παράλληλα σαν σύστημα ελέγχου 

πρόσβασης.

Οι εργαζόμενοι κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται 

από το χώρο εργασίας τοποθετούν την ταυτότητά 

τους (κάρτα, μπρελόκ, δακτυλικά αποτυπώματα, 

χαρακτηριστικά προσώπου ή ματιών) στη θέση 

ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ρολογιού. Με τον 

τρόπο αυτό καταγράφεται στη μνήμη του ρολογιού η 

ταυτότητα του εργαζομένου, η ημερομηνία και η ώρα 

που έγινε η ενέργεια καθώς και ο χαρακτηρισμός της 

(έναρξη ή λήξη εργασίας, μεσημεριανό, διάλειμμα, 

εξωτερική εργασία κτλ). Σε κάθε καταχώρηση το 

ρολόι παρουσίας δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα στον 

εργαζόμενο που εισέρχεται ή εξέρχεται.

Με πλήρη σεβασμό στην προστασία προσωπικών 

δεδομένων όλα τα στοιχεία που καταχωρούνται 

στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, μπορούν 

να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό 

ωρομέτρησης, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό φροντίζει 

για τη σωστή μεταφορά των δεδομένων και την 

καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων. 

Το σύστημα ωρομέτρησης υπολογίζει ακριβώς το χρόνο 

εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια 

επιλεγμένη χρονική περίοδο και παρακολουθεί εάν 

τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας. 

Επιπρόσθετα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες 

και τους απόντες στην εργασία, καθώς και τους λόγους 

απουσίας τους (άδεια, ασθένεια, αδικαιολόγητες 

απουσίες, εκτός έδρας εργασία κλπ). 

Υπολογίζει τις υπερωρίες, την 
εργασία σε αργίες και εκτυπώνει 
αναλυτικές αναφορές ικανές να 
καλύψουν κάθε απαίτηση εξάγοντας 
αρχείο με τα αποτελέσματα των 
συγκεκριμένων υπολογισμών για 
την εισαγωγή των στοιχείων αυτών 
σε προγράμματα μισθοδοσίας.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για περεταίρω ενημέρωση, 

επίδειξη και επεξήγηση του συστήματος. Επιπρόσθετα 

μπορούν να επισκεφτούν το χώρο σας και να σας 

προτείνουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις 

δικές σας ανάγκες. 

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το σύστημα ωρομέτρησης υπολογίζει ακριβώς τον χρόνο εργασίας 
κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική 
περίοδο και παρακολουθεί εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο 
πρόγραμμα εργασίας.
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Στον σύγχρονο κόσμο η πληροφόρηση είναι πλέον 

κεφαλαιώδους σημασίας και είναι αναμφισβήτητο ότι 

μια πληροφορία είναι απόλυτα χρήσιμη μόνο όταν την 

έχεις τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.  Σε επιχειρήσεις 

και οικονομικούς οργανισμούς ένας νυχτοφύλακας 

ή υπάλληλος ασφαλείας ο οποίος πρέπει να κάνει 

περιπόλους σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν είναι 

εύκολο να αποδείξει ότι ήταν απολύτως συνεπής. 

Το ίδιο και ένας πωλητής ή διανομέας ο οποίος 

πρέπει να επισκεφτεί πελάτες και σημεία πώλησης. 

Ένας υπάλληλος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 

ότι επισκέφτηκε συγκεκριμένα σημεία ανταπόκρισης, 

στους προσυμφωνημένους χρόνους και με την 

προκαθορισμένη σειρά. 

Η πολύχρονη συνεργασία μας με την κατασκευάστρια 

εταιρεία IDTECK, μας προσφέρει την δυνατότητα 

να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας, 

προσφέροντας το σύστημα ελέγχου περιπόλων το 

οποίο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και 

απόλυτα αξιόπιστη λύση, ιδανικό για την καταγραφή 

των παρουσιών φυλάκων, περιπόλων, σκοπών, οδηγών, 

διανομέων, πωλητών, εργατών σε εργοτάξια. 

Χρησιμοποιείται επίσης για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 

σε εταιρείες που χρησιμοποιούν επιθεωρητές για 

επίσκεψη σημείων πώλησης καθώς και για πολλές 

άλλες περιπτώσεις. Η λειτουργία του συστήματος 

έλεγχου περιπόλων είναι απλή. 

Ο κάτοχος του φορητού τερματικού 
(φύλακας, περίπολο, πωλητής, 
διανομέας κλπ.) περνάει από το 
σημείο ελέγχου σύμφωνα με το 
πρόγραμμά του και πλησιάζει 
τη φορητή συσκευή στο σημείο 
ελέγχου. Το φορητό τερματικό 
δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα 
επιβεβαίωσης της καταγραφής. Με 
την κίνηση αυτή καταγράφεται στη 
μνήμη της συσκευής το όνομα του 
σημείου ελέγχου, η ημερομηνία, 
η ώρα και το όνομα του χρήστη. 

Τα στοιχεία μεταφέρονται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

αυτόματα κατά τη διάρκεια φόρτισης του τερματικού 

στην ειδική βάση η οποία είναι συνδεδεμένη με τον 

Η/Υ. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτεί 

ειδικές γνώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση 

των δεδομένων, οι αναφορές εμφανίζονται στην 

οθόνη του υπολογιστή ή εκτυπώνονται αυτόματα. 

Τα στοιχεία παραμένουν πάντα διαθέσιμα στον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για οποιαδήποτε μελλοντική 

επεξεργασία. Το σύστημα ελέγχου περιπόλων παρέχει 

απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στην 

καταγραφή δεδομένων.

Η εταιρεία μας θα υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις 

ούτως ώστε να ενημερωθεί σωστά για τις ανάγκες 

και τυχόν ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και 

σε συνεργασία με τον πελάτη θα δώσει την ιδανική 

λύση που χρειάζεται. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της 

εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση 

του συστήματος. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ

Κάθε επαγγελματίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι επισκέφτηκε 
συγκεκριμένα σημεία ανταπόκρισης, στους προσυμφωνημένους 
χρόνους και με την προκαθορισμένη σειρά. Τα χρήσιμα στοιχεία 
καταγράφονται ζωντανά και μεταφέρονται στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή αυτόματα, και έτσι παραμένουν πάντα διαθέσιμα 
για οποιαδήποτε επεξεργασία. Προσφέρεται απόλυτη ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ταχύτητα στην καταγραφή δεδομένων.
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Η πολύχρονη και αποκλειστική συνεργασία μας με την 

εταιρεία NEDAP Ολλανδίας, μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής 

αντικλεπτικών εμπορευμάτων, μας δίνει το πράσινο 

φως να προσφέρουμε σύγχρονες και αξιόπιστες 

υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. 

Τα αντικλεπτικά εμπορευμάτων που προσφέρουμε 

διαθέτουν όλα τα διεθνή πιστωποιητικα ποιότητας.

Τα αντικλεπτικά εμπορευμάτων 
της NEDAP χρησιμοποιούνται και 
μειώνουν δραστικά τις απώλειες 
εμπορευμάτων στους πιο απαιτητικούς 
χώρους του λιανικού εμπορίου 
και αποτελούν απαραίτητη λύση 
για καταστήματα ειδών ένδυσης, 
υπόδησης, κοσμημάτων, παιχνιδιών, 
πολυκαταστημάτων, υπεραγορών 
και όχι μόνο. 

Eιδικά σχεδιασμένα αντικλεπτικά εμπορευμάτων  με 

την χρήση της πρωτοποριακής τεχνολογίας RF και 

RFID αποτρέπουν κλοπές προϊόντων από υπεραγορές, 

βιβλιοπωλεία, οπτικούς οίκους, καταστήματα λιανικού 

εμπορίου, DIY, ηλεκτρικών ειδών, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο κατάστημα λιανικής πώλησης. 

Επιπρόσθετα, στην είσοδο του καταστήματος μπορεί να 

ενσωματωθεί πάνω στο αντικλεπτικό εμπορευμάτων 

το σύστημα καταμέτρησης πελατών, το οποίο μετρά 

όλα τα άτομα που επισκέπτονται το συγκεκριμένο 

χώρο καταγράφοντας την ώρα και την ημερομηνία.

Ευφυές λογισμικό διαχείρισης παρακολούθησης της 

ομαλής λειτουργίας των συστημάτων και ελέγχει 

την τήρηση των διαδικασιών απο το προσωπικό.  

Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 

μέσω του διαδικτύου δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε 

επιχειρηματία να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή, όπου 

κι αν βρίσκεται, για το πόσοι πελάτες τον επισκέφτηκαν 

και ποιες οι ώρες αιχμής με χρήση γραφικών και 

συγκριτικών παραστάσεων. Σημαντικό να αναφερθεί ότι 

η τεχνική εξυπηρέτηση και συντήρηση των συστημάτων 

γίνεται μέσω του διαδικτύου γρηγορότερα και με 

χαμηλότερο κόστος. 

Μειώστε τις κλοπές στο ελάχιστο και απολαύστε 

μια πλούσια πηγή πληροφόρησης με καταμέτρηση 

επισκεπτών στο κατάστημα σας. 

Τοποθετούνται ειδικές κεραίες για κάλυψη ανοιγμάτων 

εισόδου από 80 μέχρι και 280 εκατοστά. 

Για μεγαλύτερες εισόδους και εξόδους υπάρχουν  

κατάλληλα συστήματα όπου μπορούν να καλύψουν 

απεριόριστη απόσταση.  

Προσφέρονται απλές η διαφημιστικές κεραίες, με 

μοντέρνο σχεδιασμό και ποικιλία χρωμάτων, σύμφωνα 

με τη διακόσμησης του κάθε καταστήματος. Κεραίες 

οι οποίες μεταμορφώνονται εύκολα, σύμφωνα με 

τις εποχές και τις διάφορες τυχών διαφημιστικές 

καμπάνιες. 

Πάνω στα εμπορεύματα εφαρμόζονται οι ειδικές 

σημάνσεις (tags), έτσι που όταν κάποιος περάσει από 

την έξοδο του καταστήματος με εμπόρευμα που δεν 

έχει πληρώσει, το αντικλεπτικό εμπορευμάτων να 

ηχήσει συναγερμό. Υπάρχουν διάφορα είδη σήμανσης 

εμπορευμάτων (tags) όπως πλαστικά, εύκαμπτα, 

αυτοκόλλητα ή ακόμα και μικρά πλαστικοποιημένα 

ειδικά για μικρά αντικείμενα. Τα είδη σήμανσης που 

διαθέτουμε χαρακτηρίζονται από μοντέρνο σχεδιασμό, 

ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων που ταιριάζουν 

με κάθε εμπόρευμα.  

Ειδικός απενεργοποιητής θα λειτουργεί στο χώρο 

των ταμείων για έλεγχο, αποσύνδεση και ακύρωση 

των ειδικών σημάτων ασφάλειας (tags).

Χρησιμοποιούνται με επιτυχία 
εδώ και πολλά χρόνια στην 
Κύπρο, από διεθνείς και τοπικές  
αλυσιδές όπως H&M, M&S, Lidl, 
Imtersport, Adidas, Benetton, 
Reebok, Debenhams, Tezenis, 
Oviesse, Tomy Hillfinger .... κ.α.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι πάντα στη διάθεση σας, για να σας δώσουν 

περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη 

λειτουργία των αντικλεπτικών συστημάτων. 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Μειώστε τις κλοπές στο ελάχιστο και απολαύστε μια πλούσια πηγή 
πληροφόρησης με καταμέτρηση επισκεπτών στο κατάστημα σας. 
Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στις εισόδους και εξόδους 
του κάθε καταστήματος. Επιλέξτε απλές ή διαφημιστικές κεραίες, 
με μοντέρνο σχεδιασμό και ποικιλία χρωμάτων, σύμφωνα με την 
διακόσμηση του καταστήματος σας.
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Η ανάγκη προστασίας σε καταστήματα λιανικής πώλησης 

σε συνδυασμό με τη συνεχή επικοινωνία  με τους 

πελάτες μας για την περαιτέρω ικανοποίηση των 

αναγκών τους, μας οδήγησε στο να παρέχουμε τις 

καλύτερες λύσεις σε θέματα ηλεκτρονικής προστασίας 

εμπορευμάτων. 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της Αμερικάνικης εταιρείας 

Vanguard Protex Global αποτελούν μία πολύ έξυπνη 

επινόηση με σκοπό την προστασία των εμπορευμάτων 

μέσα σε ένα κατάστημα.  Η  Vanguard  για περισσότερα 

από 20 χρόνια εφεύρει και αναπτύσσει με επιτυχία 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για παρεμπόδιση 

απώλειας εμπορευμάτων προσφέροντας λύσεις 

για κάθε περίπτωση.

H χρήση ηλεκτρονικών αντικλεπτικών συστημάτων 

είναι η πλέον αποδεκτή μέθοδος έναντι κλοπής τόσο 

από τους επιχειρηματίες, όσο και από το προσωπικό 

μιας επιχείρησης. Το προσωπικό χρησιμοποιείται 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και ο 

πελάτης αισθάνεται πιο άνετα στο περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

Τα συστήματα αυτά προστατεύουν 
προϊόντα όπως κινητά και σταθερά 
τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, 
κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και γενικά εμπορεύματα που 
εκτίθενται σε κάθε κατάστημα 
λιανικής ή χονδρικής πώλησης. 
Τοποθετούνται πολύ εύκολα  μέσα 
σ’ ένα κατάστημα και τίθενται 
σε λειτουργία στις εργάσιμες 
ώρες και μέρες με σκοπό να 
προφυλάξουν κάθε προϊόν που 
υπάρχει σε έκθεση ή και στο χώρο 
εξυπηρέτησης πελατών. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος είναι 

απλή. Αρχικά τοποθετείται ο κεντρικός πίνακας και στη 

συνέχεια τοποθετούνται πάνω σε κάθε εμπόρευμα 

τα πολυμήχανα αισθητήρια ανίχνευσης κλοπής.  Σε 

περίπτωση που ο επιτήδειος πελάτης προσπαθήσει 

να αποσυνδέσει τον αισθητήρα από το εμπόρευμα, 

το σύστημα θα ενεργοποιήσει αμέσως συναγερμό 

και θα ανιχνεύσει από ποιο εμπόρευμα προήλθε. 

Ειδικά σχεδιασμένα για να μην επηρεάζουν την 

διαμόρφωση και διακόσμηση του κάθε καταστήματος 

και χαρακτηρίζονται από μοντέρνο σχεδιασμό.

Τοποθετώντας ένα τέτοιο σύστημα αυξάνεται το 

κέρδος της κάθε επιχείρησης γιατί απλούστατα 

δεν χρειάζεται προσωπικό για να επιβλέπει και να 

ελέγχει τους πελάτες για τυχών κλοπές ή ζημιές.  

Ταυτόχρονα αυξάνονται οι πωλήσεις γιατί επιτρέπει 

την ελεύθερη και άνετη εξυπηρέτηση των πελατών 

εφόσον τους δίνεται περισσότερος χρόνος και άμεση 

επαφή με το εμπόρευμα, αφού το εμπόρευμα δεν 

χρειάζεται πλέον να είναι κλειδωμένο σε βιτρίνες. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές 

μπορούν να βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση 

αφού όλα τα συστήματα προστασίας είναι παράλληλα 

και φορτιστές δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ευκαιρία στον πελάτη να γνωρίσει το προϊόν πριν 

την αγορά.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας 

θα φροντίσει για την επιτυχημένη εγκατάσταση των 

συστημάτων, ειδικά προσαρμοσμένα στο δικό σας 

χώρο και τις δικές σας ανάγκες. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στην διάθεση σας για να σας δώσουν όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιδείξουν τα 

συστήματα στο χώρο σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τοποθετούνται πάνω σε κάθε εμπόρευμα τα πολυμήχανα αισθητήρια 
ανίχνευσης κλοπής.  Σε περίπτωση που ο επιτήδειος πελάτης 
προσπαθήσει να αποσυνδέσει τον αισθητήρα από το εμπόρευμα, 
το σύστημα θα ενεργοποιήσει αμέσως συναγερμό. Επιπρόσθετα,  
αυξάνονται οι πωλήσεις γιατί επιτρέπει την ελεύθερη και άνετη 
εξυπηρέτηση των πελατών.
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Η μέγιστη απόδοση, οργάνωση και λειτουργικότητα κάθε 

επιχείρησης λιανικού εμπορίου μπορεί να επιτευχθεί  

καταγράφοντας τον αριθμό των επισκεπτών, των 

περαστικών και των πελατών. Αυτή η δυνατότητα 

είναι εφικτή με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

που προσφέρει η Ολλανδική εταιρεία NEDAP όπου 

με την πολύχρονη συνεργασία μας, είμαστε σε θέση 

να παρέχουμε το καινοτομικό σύστημα καταμέτρησης 

πελατών.

Η ΝΕDAP αποτελεί μια από τις πλέον πρωτοπόρες 

εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο, αφού 

έχει εφεύρει καινοτομικές λύσεις στον τομέα της 

ασφάλειας και δίνει τεράστια έμφαση στην έρευνα και 

ανάπτυξη με σκοπό την κατασκευή νέων προϊόντων 

και την εξεύρεση ιδανικότερων λύσεων. 

Το σύστημα καταμέτρησης πελατών που προσφέρουμε 

είναι απλό στη χρήση και τη λειτουργία του. Τοποθετείται 

στην είσοδο του καταστήματος και μετρά όλα τα άτομα 

που επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο. Εκτός 

από τον ακριβή αριθμό των ατόμων, καταγράφει την 

ώρα και την ημερομηνία. Τα δεδομένα αυτά είναι 

διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου και της 

υπηρεσίας Easi/Count της κατασκευάστριας εταιρείας 

NEDAP. Δίνεται η ευκαιρία σε κάθε επιχειρηματία να 

ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή πόσοι πελάτες 

τον επισκέφτηκαν και ποιες οι ώρες αιχμής με τη 

χρήση γραφικών και συγκριτικών παραστάσεων. 

Πολύ σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η  υπηρεσία 

Easi/Count προσφέρει ασφαλείς και ακριβείς μετρήσεις 

και χρησιμοποιείται σε χιλιάδες καταστήματα ανά 

το παγκόσμιο με περισσότερες από 35 εκατομμύρια 

μετρήσεις την εβδομάδα. Ακόμη η τεχνική εξυπηρέτηση 

και συντήρηση των συστημάτων γίνεται μέσο του 

διαδικτύου γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος.

Είναι ίσως το μοναδικό σύστημα 
στη διεθνή αγορά που συνδέεται 
απευθείας με διαδικτυακή πλατφόρμα 
(web based) στηριγμένη εξ 
ολοκλήρου σε μορφή αποθήκευσης 
(cloud service).

To σύστημα καταμέτρησης πελατών 
που έχει τη δυνατότητα να δίνει 
σημαντικές πληροφορίες στο 
τμήμα διοίκησης και μάρκετινγκ 
κάθε επιχείρησης αναφορικά 
με τον αριθμό των ατόμων που 
επισκέφτηκαν τον χώρο, σε σχέση 
με τον αριθμό των ατόμων που 
έκαναν αγορές.

Τα δεδομένα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

οργάνωσης και λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, 

καθώς και για σύγκριση των καταστημάτων μεταξύ 

τους ανά το παγκόσμιο, σε περιπτώσεις που υπάρχει 

αλυσίδα καταστημάτων ή υποκαταστήματα. Ακόμη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διοίκησης 

καθορίζοντας ωράριο λειτουργίας το οποίο να εξυπηρετεί 

περισσότερους πελάτες, καταγράφοντας ποιες μέρες 

του χρόνου υπάρχει αυξημένη πελατεία, καθώς και 

πώς επηρεάζονται οι επισκέψεις πελατών από τη 

λειτουργία γειτονικών καταστημάτων. 

Aπό τη χρήση των δεδομένων 
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις 
για καλύτερη οργάνωση του 
προσωπικού σε περιόδους αιχμής. 

Παράλληλα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για 

την επίδραση που έχουν οι διαφημιστικές εκστρατείες 

στις επισκέψεις των πελατών και να ληφθεί απόφαση 

ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο αυτές που 

έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες 

καθώς και για επεξήγηση του συστήματος. 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το σύστημα καταμέτρησης επισκεπτών τοποθετείται στην είσοδο 
του καταστήματος και μετρά όλα τα άτομα που επισκέπτονται το 
συγκεκριμένο χώρο καταγράφοντας την ώρα και την ημερομηνία. 
Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή μέσω του 
διαδικτύου και της υπηρεσίας Easi Count προσφέροντας ασφαλείς 
και ακριβείς μετρήσεις. Χρησιμοποιείται σε χιλιάδες καταστήματα 
ανά το παγκόσμιο με περισσότερες από 35 εκατομμύρια μετρήσεις 
την εβδομάδα.



41

Οι ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων δεν 

έχουν θέση μόνο σε τράπεζες και σε μεγάλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αλλά και σε κάθε 

επιχείρηση, οργανισμό και ιδιώτη που διαχειρίζεται 

καθημερινά μεγάλα η μικρότερα χρηματικά ποσά. 

Με ταχύτατη διαδικασία αποκρυπτογραφούν τους 

μοναδικούς κώδικες ασφαλείας DNA που κρύβονται σε 

κάθε χαρτονόμισμα. Αυτό γίνεται με 6 ταυτόχρονους 

ελέγχους σε υπέρυθρες, μαγνητική ταινία ασφαλείας, 

μελάνι, κώδικα μεταλλικού νήματος, σφραγίδα 

χαρτιού ακόμα και με μέγεθος του χαρτονομίσματος. 

Διασταυρώνουν τα στοιχεία που αναγνωρίζουν με 

αυτά που ήδη έχουν στη μνήμη του εσωτερικού 

μικροεπεξεργαστή, αθροίζοντας και διαχωρίζοντας τις 

αξίες των εισερχόμενων χαρτονομισμάτων. Όταν το 

χαρτονόμισμα είναι γνήσιο, ανάβει πράσινο φωτάκι και 

αναγράφεται η αξία του, ενώ όταν το χαρτονόμισμα 

είναι πλαστό, ανάβει κόκκινο φωτάκι και αμέσως 

απορρίπτετε. 

Κατάλληλα για όλα τα χαρτονομίσματα 
ευρώ καθώς επίσης και με άλλα ξένα 
συναλλάγματα όπως Αμερικάνικα 
δολάρια, Αγγλικές στερλίνες, 
Ελβετικό φράγκο κλπ. Συμβατά με 
όλα τα καινούρια χαρτονομίσματα 
ευρώ. 

Πολλαπλές επιλογές χωρίς να 
χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. 
Λειτουργεί απευθείας στην πρίζα 
ή ασύρματα με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία. Διαθέτει υποδοχή για 
εύκολη αναβάθμιση του λογισμικού 
του στην περίπτωση έκδοσης νέων 
χαρτονομισμάτων. Πιστοποιημένα 
και εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.

Απαραίτητη συσκευή σε κάθε σημείο πώλησης χωρίς 

την ανάγκη ιδιαίτερης εκπαίδευσης στο προσωπικό 

που θα το χειρίζεται, με απλή και εύκολη εγκατάσταση. 

Για όλους αυτούς τους ιδιώτες ή επιχειρηματίες που 

δεν θέλουν να αφήνουν τίποτα στην τύχη και δεν 

επιθυμούν να υποστούν οι ίδιοι και η επιχείρηση 

τους την παραμικρή ζημιά, η λύση είναι απλή και 

αποτελεσματική. 

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου. 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αυτόματες μηχανές που διαχωρίζουν, καταμετρούν και πραγματοποιούν 
έλεγχο γνησιότητας κερμάτων και χαρτονομισμάτων με μια απλή 
κίνηση. Η πιο ιδανική λύση για την αντιμετώπιση της παραχάραξης 
αφού είναι πολύ απλές στη χρήση και 100% αποτελεσματικές. 
Επιτρέπουν στο χρήστη να απορρίπτει τα πλαστά χαρτονομίσματα 
αυτόματα και τον απαλλάσσει από τη χρονοβόρα διαδικασία 
καταμέτρησης και ταξινόμησης κερμάτων και χαρτονομισμάτων.
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Κατασκευή της Associated Security Solutions της 

Μεγάλης Βρετανίας, από τους διασημότερους και 

αρχαιότερους οίκους στην κατασκευή χρηματοκιβωτίων 

και παρελκόμενων, με πλούσια γκάμα ικανή να 

καλύψει τις πιο αυστηρές επαγγελματικές, ιδιωτικές ή 

τραπεζικές ανάγκες. Παρέχονται χρηματοκιβώτια όλων 

των τύπων, βαθμίδων ασφαλείας και διαστάσεων. 

Διακρίνονται από μια σειρά δυναμικών χαρακτηριστικών 

και πλεονεκτημάτων. Κατασκευάζονται με υλικά 

υψηλής ανθεκτικότητας ενάντια σε επιθέσεις με 

μηχανικά ή θερμικά εργαλεία, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζουν το περιεχόμενο από φωτιά με ειδικό 

πυρο- προστατευτικό υλικό.  

Διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας και 

καταλληλόλητας από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 

πιστοποίησης, με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές, αναγνωρισμένα από τις μεγαλύτερες 

ασφαλιστικές εταιρείες του κόσμου με καλύψεις 

χρημάτων και χρυσού. 

Για την επιλογή χρηματοκιβωτίου 
πρώτιστος λαμβάνετε υπόψη η αξία και 
το είδος των προστατευόμενων, έτσι 
προσδιορίζεται το κατάλληλο επίπεδο 
ασφαλείας, τόσο σε διάρρηξη όσο 
και σε πυροπροστασία. Ακολούθως 
επιλέγετε ο τύπος (πατώματος, 
υποδαπέδιο, επιτοίχιο,εντειχιζόμενο, 
οπλοβαστός),  η χωρητικότητα, 
οι εξωτερικές και εσωτερικές 
διαστάσεις, το βάρος και η μέθοδος 
ανοίγματος του.

Ανάλογα με τη βαθμίδα ασφάλειας δίνεται επιλογή 

ανοίγματος με χρονοκαθυστέρηση, με μονό ή διπλό κωδικό 

(παρουσία δύο ατόμων), με δακτυλικά αποτυπώματα, 

με κλειδί ή με συνδυασμό των πιο πάνω. 

Την μεγάλη γκάμα των χρηματοκιβωτίων συμπληρώνει ένα μοναδικό & 

καινοτόμο σύστημα φύλαξης χρημάτων. 

Πρόκειται για ένα αεροσωλήνα 
που διευκολύνει τη μεταφορά 
χρημάτων που συναλλάσσονται 
σε χώρους ταμείων τραπεζών ή 
καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
Ο αεροσωλήνας βρίσκεται δίπλα 
από το ταμείο και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ο ταμίας βάζει τα 
χρήματα σε μια ειδική κάψουλα, 
ακολούθως τοποθετεί την κάψουλα 
στον αεροσωλήνα και τότε η 
κάψουλα μεταφέρεται μέσω του 
αεροσωλήνα απευθείας στο ειδικό 
φυλαγμένο χρηματοκιβώτιο.  

Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται τη συναλλαγή 

χρημάτων στους δημόσιους χώρους εργασίας, αφού 

τα χρήματα που θα συναλλάσσονται καθημερινά 

δεν θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο εξυπηρέτησης 

αλλά σε ένα ξεχωριστό χώρο και ασφαλισμένα, 

μειώνοντας έτσι δραματικά την απειλή ληστείας ή 

και κλοπής. Ιδανικό σύστημα για 24ωρα καταστήματα 

λιανικής πώλησης και ιδιαίτερα ακόμα για τράπεζες, 

υπεραγορές, περίπτερα, αρτοποιεία, βενζινάδικα κλπ.

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου. 

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

H λύση ασφαλείας ολοκληρώνετε με την πιο διαχρονική και ίσως 
την αρχαιότερη μέθοδο φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων. Σύμφωνα 
με το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες, 
γίνεται η επιλογή χρηματοκιβωτίου για τη μέγιστη προστασία 
αντικειμένων συναισθηματικής αξίας, χρημάτων, κοσμημάτων, 
εγγράφων, όπλων κτλ.
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Στο χώρο εργασίας και γενικά στο χώρο όπου 

δραστηριοποιείτε ή ψυχαγωγείται ο καθένας, υπάρχει 

η ανάγκη της ασφάλειας, σε ιδιαίτερα προσωπικά και 

ευαίσθητα αντικείμενα. Η σωστή διαδικασία κλειδώματος 

μιας προσωπικής ντουλάπας σε τέτοιους χώρους 

είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική τόσο για την 

άνεση του χρήστη, όσο και για το κύρος και την 

αξιοπιστία του διαχειριστή ενός χώρου, αφού με 

αυτό τον τρόπο η επαγγελματική του ακεραιότητα 

είναι δεδομένη.

Τεράστια γκάμα ολοκληρωμένου συστήματος ντουλαπιών 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε 

χώρου είναι διαθέσιμη. Ντουλάπια μεταλλικά, ξύλινα, 

πλαστικά, διάφανα ακόμα και κατά ειδική παραγγελία 

σε διάφορα μεγέθη, ικανά να εξυπηρετήσουν και τις 

πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ανθεκτικά στις γρατσουνιές 

και σε κάθε είδους βιομηχανικά καθαριστικά. Με 

προεπιλεγμένες επιλογές αποθήκευσης, ευέλικτες 

να προσαρμοστούν στους εξελισσόμενους χώρους 

δραστηριότητας, προσφέρονται για κοινές και  

λειτουργικές χρήσεις. 

Με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και με άπειρες 

εφαρμογές στην παγκόσμια αγορά, το Digilock θεωρείτε 

ίσως το πιο αξιόπιστο και το πιο ολοκληρωμένο

προϊόν.

Αξεπέραστο σε ασφάλεια, σχεδιασμό 
και απλότητα. Ιδανικό για χώρους 
όπως γυμναστήρια, αποδυτήρια, 
ιαματικά λουτρά, ξενοδοχεία, 
σχολεία, φροντιστήρια, κολέγια, 
πανεπιστήμια, γραφεία, εργοστάσια, 
νοσοκομεία, κλινικές και γενικά 
χώρους εκπαίδευσης, εργασίας 
και ευεξίας. Μια ιδανική επιλογή 
για όλες τις ανάγκες αποθήκευσης 
ντουλαπιών όπου βελτιώνει την 
εμπειρία του χρήστη και ταυτόχρονα 
αυξάνει την ικανοποίηση του.

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Μοναδικά έξυπνο σύστημα ανοίγματος ντουλαπιών χωρίς κλειδιά. 
Με υψηλή απόδοση ασφάλειας επιτρέπει στον κάθε χρήστη να 
αποφασίζει ο ίδιος το δικό του ψηφιακό κωδικό για τη σίγουρη 
διασφάλιση των προσωπικών του αντικειμένων ενώ βρίσκεται 
σε χώρους αναψυχής ή εργασίας. Απόλυτη λύση κλειδώματος 
με ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλούς χρήστες, σε μεταβλητές 
χρονικές διάρκειες και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για 
επαναλαμβανόμενη, μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων.
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To σύστημα ειδοποίησης νοσοκόμας είναι μια 

υπηρεσία η οποία έχει συμβατότητα με τις λύσεις των 

μεγαλύτερων κατασκευαστών συσκευών και λύσεων 

ειδοποίησης νοσοκόμας. Στόχος είναι η ενημέρωση 

του νοσοκομειακού προσωπικού για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης και μη, ανταποκρινόμενοι στις 

εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών 

τους. Επιπρόσθετα με τη χρήση του συστήματος 

ειδοποίησης νοσοκόμας επιτυγχάνεται η επικοινωνία 

μεταξύ ασθενή και γιατρού ή νοσοκόμας. 

 

Αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την 

ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων, των οίκων ευγηρίας, 

κλινικών και ιδιωτικών νοσοκομείων.  Προσφέρει 

βοήθεια στον άνθρωπο που  έχει ιδιαίτερη ανάγκη 

και χαρακτηρίζεται ως το πιο εύκολο σύστημα στη 

χρήση του που έχει μέχρι τώρα κατασκευαστεί. 

Το σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα, 

ο οποίος είναι καθοδηγητής της ενδοεπικοινωνίας 

και τα ειδικά κομβία που τοποθετούνται δίπλα από 

το κρεβάτι, στην τουαλέτα, τους κοινόχρηστους 

χώρους και στο μπάνιο. 

Ο ασθενής ή ο ηλικιωμένος όταν 
χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο 
βοήθεια θα πατήσει το κουμπί που 
βρίσκεται δίπλα του. Ταυτόχρονα 
ανάβει ένα φωτάκι έξω από το 
δωμάτιο του ασθενή και το σύστημα 
δίνει το σήμα στο δωμάτιο της 
νοσοκόμας  μέσω ενός εύκολα 
αναγνωρίσιμου χαρακτηριστικού 
ήχου ενημερώνοντας την από 
ποιο δωμάτιο και ποιο άτομο 
προήλθε το σήμα ούτως ώστε 
να βοηθήσει. 

Όταν το νοσηλευτικό προσωπικό 
επισκεφτεί τον ασθενή, απενεργοποιεί 
την φωτεινή ένδειξη με ένα μικρό 
μαγνητικό κλειδί ή με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Προσφέρονται 
ειδικά συστήματα ασύρματα ή 
ενσύρματα, ιδανικά για άτομα 
που κινούνται στον χώρο. 

Επιπρόσθετα το σύστημα που προσφέρουμε είναι 

ιδανικό να εγκατασταθεί στις τουαλέτες αναπήρων 

για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

υποβάλλεται κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους 

με στόχο την εξαιρετική ποιότητα και την μακροχρόνια 

λειτουργία του. Προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής 

και αρχειοθέτησης των γεγονότων καταγράφοντας 

την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία κάθε 

κλήσης που πραγματοποιήθηκε. 

Η εταιρεία μας θα υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις 

ούτως ώστε να ενημερωθεί σωστά για τις ανάγκες 

του κάθε χώρου και σε συνεργασία με τον πελάτη 

θα δώσει την ιδανική λύση που ανταποκρίνονται 

στις δικές του ανάγκες. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι πάντοτε στη διάθεση σας για επεξήγηση 

του συστήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

Αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή 
λειτουργία των νοσοκομείων, των οίκων ευγηρίας, κλινικών και 
ιδιωτικών νοσοκομείων.  Προσφέρει βοήθεια στον άνθρωπο που  
έχει ιδιαίτερη ανάγκη και χαρακτηρίζεται ως το πιο εύκολο σύστημα 
στη χρήση του που έχει μέχρι τώρα κατασκευαστεί. Προσφέρει 
την δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης των γεγονότων 
καταγράφοντας την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία κάθε 
κλήσης που πραγματοποιήθηκε. 
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Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες  λύσεις 

και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας σ’ όλο το φάσμα 

των ηχητικών και ακουστικών εφαρμογών.  Εκπαιδεύει 

εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς με σκοπό 

την εξαιρετική απόδοση του ήχου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του πελάτη και του χώρου.  Η μακροχρόνια 

παρουσία μας στον επαγγελματικό ήχο και η εμπειρία 

μας, μας καθιστούν υπεύθυνους για τη σωστή και 

ποιοτική επαγγελματική εγκατάσταση και φυσικά για 

την επί μακρόν παρακολούθηση, καλή λειτουργία 

και εγγύηση μετά την πώληση. 

Τα συστήματα επαγγελματικού ήχου που προσφέρουμε 

είναι της διακεκριμένης εταιρείας Bosch η οποία 

μετρά πέραν του μισού αιώνα λειτουργίας. Σήμερα 

η Bosch προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, από το 

πιο απλό σύστημα ήχου σε μικρές επιχειρήσεις μέχρι 

πολύπλοκα συστήματα σε μεγάλα υπερκαταστήματα, 

εργοστάσια, νοσοκομεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, 

συνεδριακούς χώρους, εμπορικά κέντρα, και όχι 

μόνο.  Η μεγάλη σειρά προϊόντων της Bosch, η 

επαγγελματική προσέγγιση καθώς και η πλήρης και 

ολοκληρωμένη κατάρτιση του τεχνικού της τμήματος, 

την έχουν καθιερώσει ως μια από τις μεγαλύτερες 

στο είδος της εταιρεία στον κόσμο.

Πλήρη σειρά μικροφώνων και 
μεγαφώνων, μετασχηματιστών και 
περιφερειακών. Μεγάφωνα για όλες τις 
εφαρμογές εσωτερικής ή εξωτερικής 
χρήσης συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών με ιδιαίτερα ακουστικά 
χαρακτηριστικά. Επιτυγχάνεται 
άριστη ποιότητα ήχου, αφού ο 
ήχος απλώνεται ομοιόμορφα σ’ 
όλο το χώρο.

Η εταιρεία μας θα μελετήσει, θα σχεδιάσει, και θα 

προτείνει διάφορες εισηγήσεις  δίνοντας  την δυνατότητα 

στον πελάτη νε επιλέξει το πλέον κατάλληλο σύστημα, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου.

Στο σύστημα μουσικής και ανακοινώσεων τοποθετούνται 

μεγάφωνα στους χώρους, ρυθμιστές έντασης και ο 

ενισχυτής ο οποίος είναι ο συντονιστής του συστήματος.  

Από τον ενισχυτή ρυθμίζονται τα μεγάφωνα και η 

ποιότητα του ήχου. Ο ενισχυτής θα διοχετεύσει τον 

ήχο που θα δεχτεί από μικρόφωνα και συσκευές 

αναπαραγωγής ήχου όπως ψηφιακούς δίσκους (CD, 

DVD, MP3, ipod κτλ),  ραδιόφωνο, στις ανάλογες 

ζώνες μεγαφώνων. 

Ειδική συσκευή "streamer" με ενσωματωμένη μνήμη 

και ελεγχόμενη διαδικτυακά απο κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης και παραγωγής ήχου, καλύπτει και τις 

πιο απαιτητικές ανάγκες σε επαγγελματικούς χώρους 

όπως ξενοδοχεία, αλυσίδα εστιατορίων, αλυσίδες 

καταστημάτων κλπ. Η κάθε επιθυμητή μουσική λίστα με 

την χρήση διαφημιστικών μηνυμάτων και ανακοινώσεων 

θα παίζει στον κάθε χώρο ξεχωριστά την κατάλληλη 

στιγμή αναλόγως εποχής, μέρας και ώρας.

Η κάθε επιθυμητή μουσική λίστα 
με την χρήση διαφημιστικών 
μηνυμάτων και ανακοινώσεων θα 
παίζει στον κάθε χώρο ξεχωριστά 
την κατάλληλη στιγμή αναλόγως 
εποχής, μέρας και ώρας.

Προσφέρουμε συσκευές ενδοεπικοινωνίας με 

ελεύθερα χέρια και ενσωματωμένο μεγάφωνο οι 

οποίες  διευκολύνουν την επικοινωνία τμημάτων σε 

επαγγελματικούς χώρους καθώς επίσης και ειδικά 

σετ για ταμεία θεάτρων, κινηματογράφων κ.λ.π.

Στα συνεδριακά και μεταφραστικά συστήματα 

τοποθετούνται για κάθε σύνεδρο, τα μικρόφωνα 

με ψηφιακή λειτουργία και οθόνη επιλογών, με 

ενσωματωμένο ηχείο καθώς επίσης και ειδικό 

σύστημα προέδρου.  Μικρόφωνο με ειδικό ενισχυτή 

εφαρμόζεται στους μεταφραστές.  Στο ακροατήριο 

τοποθετούνται μεγάφωνα με ενισχυτή και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ασύρματα μικρόφωνα τα οποία 

προσφέρουν στον ομιλητή ελευθερία στην έκφραση 

και στις κινήσεις του.

Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας είναι πάντα στην 

διάθεση σας για ενημέρωση, επίδειξη και ανάλυση του

συστήματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ

Ηχοσυστημάτα μουσικής, ανακοινώσεων και φωνητικού συναγερμού 
είναι ιδανική λύση εκκένωσης, μηνυμάτων και μουσικού υπόβαθρου. 
Απαραίτητο στοιχείο, εκεί που η δημόσια ψυχαγωγία και ασφάλεια 
είναι ουσιώδης, όπως σχολεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, 
υπεραγορές, κέντρα διασκέδασης, εργοστάσια, συνεδριακούς 
χώρους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, γραφεία και παρόμοιες εφαρμογές.
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Τα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής δεδομένων 

της Ελβετικής εταιρείας Elpro είναι ειδικά σχεδιασμένα 

για την συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή 

θερμοκρασίας και υγρασίας.  Οι επιστήμονες της 

Elpro ερευνούν, σχεδιάζουν  και κατασκευάζουν 

τέτοια συστήματα από το 1986.  Έχουν προμηθεύσει 

με μεγάλη επιτυχία τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην 

παγκόσμια αγορά.  Όπως όλα τα Ελβετικά προϊόντα 

έτσι και τα προϊόντα της Elpro φημίζονται για την 

υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία τους.   

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών 
προτύπων ποιότητας, ασφάλειας 
και υγιεινής (όπως HACCP) είναι 
απαραίτητη η παρακολούθηση και 
καταγραφή των θερμοκρασιών και της 
σχετικής υγρασίας ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Το σύστημα καταγραφής 
και συναγερμού δεδομένων 
θερμοκρασίας και υγρασίας καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 
κατάλληλο για νοσοκομεία, κλινικές, 
τράπεζες αίματος, φαρμακευτικές 
εταιρείες, διανομείς καλλυντικών, 
συσκευαστήρια τροφίμων, 
γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, 
αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, αποθήκες, 
μουσεία, βιομηχανίες και είναι 
ιδανικό για οποιονδήποτε χώρο 
στον οποίο επιβάλλεται η καταγραφή 
θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Ακόμη προσφέρονται ειδικά συστήματα για καταγραφή 

άλλων δεδομένων όπως τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, 

ταχύτητας αέρα, στάθμης νερού, θερμοκρασίας εδάφους 

και άλλων για σκοπούς στατιστικής και έρευνας. 

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, μειώνοντας το κόστος 

καταγραφής δεδομένων, μιας και δεν χρειάζεται την 

ανθρώπινη παρουσία. Με τον τρόπο αυτό προσφέρει 

πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση, καταγραφή και 

αρχειοθέτηση δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας 

σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από 

την πρώτη ύλη μέχρι και την αποθήκευση, φύλαξη 

και μεταφορά του τελικού προϊόντος. Προσφέρει 

έγκαιρη, έγκυρη και πλήρης ενημέρωση χωρίς 

τον κίνδυνο αλλοίωσης των στοιχείων από  την 

παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα και με αυτόν 

τον τρόπο προλαμβάνει ζημιές και τυχών λάθη. Έτσι 

εξασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα των προϊόντων 

μιας επιχείρησης, καθώς και τη μείωση του κόστους 

και του χρόνου εργασίας  αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τα κέρδη στις επιχειρήσεις. 

Η μεγάλη προτίμηση των πελατών μας είναι το ECOLOG 

το οποίο διαθέτει μνήμη μέχρι και 440 ημέρες, το 

οποίο συλλέγει πληροφορίες, τις οποίες αρχειοθετεί με 

εικοσάλεπτες καταγραφές δεδομένων.  Στην περίπτωση 

που υπάρξει πτώση ή άνοδος της απαιτούμενης 

θερμοκρασίας ή υγρασίας στο χώρο που επιτηρείται 

το σύστημα θα ενημερώσει τηλεφωνικώς ή και με 

συναγερμό όλους τους ενδιαφερομένους.  Διαθέτει 

πανέξυπνο λογισμικό πρόγραμμα για μεταφορά όλων 

των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων 

αρχειοθέτησης με τη χρήση γραφικών και συγκριτικών 

παραστάσεων, ιστορικών και στατιστικών πληροφοριών. 

Μέσω του εικοσιτετράωρου κέντρου λήψεως σημάτων 

που διατηρούμε, σας απαλλάσσουμε από την έγνοια 

ελέγχου της θερμοκρασίας και υγρασίας κάθε χώρου, 

μιας και έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε 

άμεσα και αυτόματα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο 

μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms), ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων (email) ή φωνητικών μηνυμάτων (voicemail) 

σε περιπτώσεις πτώσης ή ανόδου της επιθυμητής 

θερμοκρασίας. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στην διάθεση σας για επίδειξη και επεξήγηση 

των συστημάτων.  Θα συζητήσουν τις ανάγκες, 

τις απαιτήσεις και την περίπτωση σας ξεχωριστά 

προσφέροντας σας την ιδανικότερη λύση που να 

ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ)

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα και δεν χρειάζεται την ανθρώπινη 
παρουσία. Προσφέρει έγκαιρη, έγκυρη και πλήρης ενημέρωση 
χωρίς τον  κίνδυνο αλλοίωσης των στοιχείων και με αυτόν  
τον τρόπο προλαμβάνει ζημιές και τυχών λάθη. Στην περίπτωση 
που υπάρξει πτώση ή άνοδος της απαιτούμενης θερμοκρασίας 
ή υγρασίας, το σύστημα θα ενημερώσει τηλεφωνικώς ή και με 
συναγερμό όλους τους ενδιαφερομένους.  
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Απόλυτα χρήσιμο σύστημα με εύκολη προσαρμογή και 

πολλαπλές επιλογές χρήσης λειτουργίας. Διάφορες 

υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και 

ανεξάρτητα, σε παράλληλα σημεία εξυπηρέτησης μέσα 

στον ίδιο χώρο, τερματίζοντας τις ουρές και δίνοντας 

διαφάνεια στην προτεραιότητα εξυπηρέτησης πελατών. 

Εφαρμόζονται συνήθως σε σημεία εξυπηρέτησης, 

στα οποία η ζήτηση για κάποια υπηρεσία δεν μπορεί 

να ικανοποιηθεί μερικές φορές άμεσα.

Το σύστημα αποφασίζει το βέλτιστο 
αφού λάβει υπόψη όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες της 
δεδομένης στιγμής όπως, τις 
αφίξεις των πελατών, τον αριθμό 
των εξυπηρετητών και με την 
ανάγκη εξυπηρέτησης του κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. Με απλά λόγια 
ο πελάτης / επισκέπτης προσεγγίζει 
το αυτόματο μηχάνημα υποδοχής, 
προσδιορίζει τον λόγο και την 
ανάγκη εξυπηρέτησης του, παίρνει 
το τυπωμένο χαρτάκι που εκδίδεται 
από την μηχανή και ακολούθως 
βλέπει στις οθόνες από πιο σημείο 
και πότε θα εξυπηρετηθεί.

Το σύστημα καταγράφει και αρχειοθετεί την κάθε 

πληροφορία, έτσι με ευκολία εντοπίζονται και 

αντιμετωπίζονται οι λόγοι και οι όποιες αδυναμίες 

προκαλούν συνωστισμό στους χώρους αναμονής. Το 

προσωπικό πλέον μπορεί να είναι πιο ευχαριστημένο 

και πιο παραγωγικό, αφού θα έχουν την δυνατότητα να 

εξυπηρετούν με άνεση χωρίς διακοπές και διαμαρτυρίες. 

Προσφέρει στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ιστορικό 

και κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία με την χρήση 

βασικών δεικτών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια 

συλλογή στοιχείων για την εξυπηρέτηση του κάθε 

πελάτη, για το ποια υπηρεσία έχει περισσότερη ζήτηση 

αλλά και για τη μετρήσιμη παραγωγικότητα του κάθε 

εξυπηρετητή ξεχωριστά. 

Κατάλληλο για κάθε λογής χώρους εξυπηρέτησης 

όπως υπεραγορές, κρεοπωλεία, ψαραγορές, καντίνες, 

τράπεζες, νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, δημόσιες 

υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεφωνίας, δημαρχεία, 

κτηματολόγια, υπουργεία, γραφεία εξυπηρέτησης 

του πολίτη κλπ. 

Τώρα η κάθε επιχείρηση, δημόσια 
υπηρεσία ή οργανισμός είναι σε 
θέση, να μπορεί να αξιολογήσει 
όχι μόνο τη ζήτηση μιας υπηρεσίας 
ή ενός προϊόντος, αλλά και τη 
παραγωγικότητα, την ταχύτητα 
και την ικανότητα του κάθε 
εργαζομένου ξεχωριστά. Η δε 
ικανοποίηση του πελάτη είναι 
πλέον μετρήσιμη. 

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου. 

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΚΛΗΣΗ)

Πανέξυπνα συστήματα που διευθετούν και διαχειρίζονται δίκαια την 
όποια αναμονή εξυπηρέτησης. Μειώνουν δραματικά, προβλέπουν 
και απλοποιούν τον χρόνο αναμονής, την διαδικασία και την διάρκεια 
εξυπηρέτησης. Καταργούν τις ανεπιθύμητες ουρές, ενώ παράλληλα 
οδηγούν σε θεαματικές βελτιώσεις τόσο στην ικανοποίηση του 
πελάτη, όσο και στην άνεση και εργασιακή απόδοση.
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Απόλυτα χρήσιμο σύστημα με εύκολη προσαρμογή και 

πολλαπλές επιλογές χρήσης λειτουργίας. Διάφορες 

υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και 

ανεξάρτητα, σε παράλληλα σημεία εξυπηρέτησης μέσα 

στον ίδιο χώρο, τερματίζοντας τις ουρές και δίνοντας 

διαφάνεια στην προτεραιότητα εξυπηρέτησης πελατών. 

Εφαρμόζονται συνήθως σε σημεία εξυπηρέτησης, 

στα οποία η ζήτηση για κάποια υπηρεσία δεν μπορεί 

να ικανοποιηθεί μερικές φορές άμεσα.

 

Το Σύστημα Προτεραιότητας αποτελείται από το Κεντρικό 

Σύστημα Έκδοσης Εισιτηρίων, τα πληκτρολόγια των 

υπαλλήλων που εξυπηρετούν, του πίνακες LED πάνω 

από το κάθε σημείο εξυπηρέτησης όπου δείχνει το 

νούμερο που εξυπηρετείται εκείνη την στιγμή, και μια 

Κεντρική Οθόνη που εμφανίζει το Σύνολο των αριθμών 

που εξυπηρετούνται. Η επικοινωνία του συστήματος 

μπορεί να γίνει Ενσύρματα ή Ασύρματα σε χώρους 

όπου δεν υπάρχει καλωδίωση.  Παράλληλα διαθέτει 

Software το οποίο προγραμματίζεται με βάσει των 

αναγκών της κάθε εφαρμογής και διαχειρίζεται το 

σύστημα παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και Reports.

Το σύστημα αποφασίζει το βέλτιστο 
αφού λάβει υπόψη όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες της 
δεδομένης στιγμής όπως, τις 
αφίξεις των πελατών, τον αριθμό 
των εξυπηρετητών και με την 
ανάγκη εξυπηρέτησης του κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. Με απλά λόγια 
ο πελάτης / επισκέπτης προσεγγίζει 
το αυτόματο μηχάνημα υποδοχής, 
προσδιορίζει τον λόγο και την 
ανάγκη εξυπηρέτησης του, παίρνει 
το τυπωμένο χαρτάκι που εκδίδεται 
από την μηχανή και ακολούθως 
βλέπει στις οθόνες από πιο σημείο 
και πότε θα εξυπηρετηθεί.
 
Το σύστημα καταγράφει και αρχειοθετεί την κάθε 

πληροφορία, έτσι με ευκολία εντοπίζονται και 

αντιμετωπίζονται οι λόγοι και οι όποιες αδυναμίες 

προκαλούν συνωστισμό στους χώρους αναμονής. Το 

προσωπικό πλέον μπορεί να είναι πιο ευχαριστημένο 

και πιο παραγωγικό, αφού θα έχουν την δυνατότητα να 

εξυπηρετούν με άνεση χωρίς διακοπές και διαμαρτυρίες. 

Προσφέρει στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ιστορικό 

και κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία με την χρήση 

βασικών δεικτών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια 

συλλογή στοιχείων για την εξυπηρέτηση του κάθε 

πελάτη, για το ποια υπηρεσία έχει περισσότερη ζήτηση 

αλλά και για τη μετρήσιμη παραγωγικότητα του κάθε 

εξυπηρετητή ξεχωριστά. 

Κατάλληλο για κάθε λογής χώρους εξυπηρέτησης 

όπως υπεραγορές, κρεοπωλεία, ψαραγορές, καντίνες, 

τράπεζες, νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, δημόσιες 

υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεφωνίας, δημαρχεία, 

κτηματολόγια, υπουργεία, γραφεία εξυπηρέτησης 

του πολίτη κλπ. 

Τώρα η κάθε επιχείρηση, δημόσια 
υπηρεσία ή οργανισμός είναι σε 
θέση, να μπορεί να αξιολογήσει 
όχι μόνο τη ζήτηση μιας υπηρεσίας 
ή ενός προϊόντος, αλλά και τη 
παραγωγικότητα, την ταχύτητα 
και την ικανότητα του κάθε 
εργαζομένου ξεχωριστά. Η δε 
ικανοποίηση του πελάτη είναι 
πλέον μετρήσιμη. 

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των 

συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών και του 

δικού σας χώρου. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Πανέξυπνα συστήματα που διευθετούν και διαχειρίζονται δίκαια την 
όποια αναμονή εξυπηρέτησης. Μειώνουν δραματικά, προβλέπουν 
και απλοποιούν τον χρόνο αναμονής, την διαδικασία και την διάρκεια 
εξυπηρέτησης. Καταργούν τις ανεπιθύμητες ουρές, ενώ παράλληλα 
οδηγούν σε θεαματικές βελτιώσεις τόσο στην ικανοποίηση του 
πελάτη, όσο και στην άνεση και εργασιακή απόδοση. 
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Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες στρέφονται 
πλέον στην πρωτοποριακή 
τεχνολογία RFID (Radio Frequency 
Identification) δηλαδή αναγνώριση 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Μια ετικέτα 
RFID είναι ένα μικρό αυτοκόλλητο 
που μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα 
οποιοδήποτε υλικό βιβλιοθήκης 
(βιβλία, DVD, CD, σπάνιες εκδόσεις 
κλπ.). Οι ετικέτες RFID έχουν 
ενσωματωμένο κύκλωμα/ αντένα 
στο οποίο  υπάρχει η δυνατότητα 
αποθήκευσης πληροφοριών 
σχετικών με την διαχείριση της 
βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγμα 
τίτλος, συγγραφέας, έκδοση, σειρά 
ταξινόμησης κτλ. Ταυτόχρονα 
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής 
της κατάστασης ασφάλειας του 
υλικού ώστε να είναι επιτρεπτή 
ή όχι η μετακίνησή του έξω από 
το χώρο της βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν ή 

να επιστρέψουν πολλά είδη βιβλίων ή άλλου υλικού 

με μία μόνο κίνηση και αυτοματοποιημένα. Πέραν από 

τους «σταθμούς εργασίας» για τους βιβλιοθηκονόμους 

υπάρχει και η δυνατότητα για εγκατάσταση «σταθμών 

αυτοεξυπηρέτησης» για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει 

δραματική μείωση του κόστους λειτουργίας, μείωση 

του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού, μείωση του 

χρόνου εξυπηρέτησης αλλά και σοβαρή μείωση της 

πιθανότητας ανθρώπινου λάθους στις συναλλαγές 

εντός της βιβλιοθήκης. Ειδικός «σαρωτής χειρός» 

κάνει τον εντοπισμό οποιουδήποτε βιβλίου παιχνίδι 

και η δε ταξινόμηση και απογραφή γίνεται πλέον σε 

χρόνο ρεκόρ, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 

την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η είσοδος/έξοδος ενισχύεται με 
τις διάφανες «αντένες RFID», 
οι οποίες θα φροντίσουν την 
πλήρη ασφάλεια του χώρου, 
καθώς επίσης θα ενημερώσουν 
με απόλυτη ακρίβεια, τόσο για 
την επισκεψιμότητα που έχει 
η βιβλιοθήκη, όσο και για τις 
ώρες αιχμής. 

Η λύση ολοκληρώνεται με το αυτοματοποιημένο 

σύστημα ταξινόμησης και διαλογής υλικού. Ο κάθε 

χρήστης ή υπεύθυνος της βιβλιοθήκης μπορεί να 

επιστρέψει το υλικό το οποίο δανείστηκε τοποθετώντας 

το σε ειδικά διαμορφωμένο «αυτόματο διαλογέα», 

ο οποίος διαθέτει υψηλής ταχύτητας κυλιόμενους 

ιμάντες. Μέσω των καταγραμμένων δεδομένων στην 

ετικέτα  RFID, οι ιμάντες μπορούν να ταξινομήσουν το 

υλικό που έχει επιστραφεί ανά κατηγορία σε ειδικά 

διαμορφωμένα καρότσια (smart trolleys), κάνοντας ακόμα 

πιο εύκολη και γρήγορη τη δουλειά του προσωπικού. 

Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης διευρύνεται 

αφού ο  «διαλογέας» μπορεί να εγκατασταθεί τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά του χώρου.

Ευφυέστατο λογισμικό διαχείρισης είναι συνδεδεμένο 

ζωντανά με όλα τα σχετικά συστήματα και πλήρως 

ενοποιημένο με το βασικό λογισμικό της βιβλιοθήκης. 

Η χρήση του είναι δυνατή από οποιοδήποτε σημείο 

του πλανήτη, εντός και εκτός χώρου, από όλους τους 

εμπλεκόμενους. Χρήσιμες πληροφορίες, στατιστικά 

και συγκριτικά στοιχεία, ιστορικό και κάθε λογής 

σημαντική πληροφορία είναι διαθέσιμα ανά πάσα 

στιγμή. 

Η πρωτοπόρα στον τομέα Nedap Ολλανδίας, υποστηρίζει 

ενεργά αρκετά διεθνή πρότυπα και έχει υποστηρίξει 

με επιτυχία πάρα πολλές αξιόλογες βιβλιοθήκες 

παγκοσμίως. Βιβλιοθήκες του σύγχρονου κόσμου, 

βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, κολλεγίων, σχολείων, 

μουσείων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, μικρές 

και μεγάλες, χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία 

του μέλλοντος. 

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας 

μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των συστημάτων 

με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων 

βάση των δικών σας αναγκών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μια ολοκληρωμένη λύση πλήρης διαχείρισης, ασφάλειας και 
απλοποίησης των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης. Μια ενιαία σειρά 
συστημάτων και λογισμικών η οποία αυτοματοποιεί και απλοποιεί 
πλήρως τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής, αρχειοθέτησης, 
εντοπισμού, καταγραφής και καταμέτρησης των βιβλίων. Το κόστος 
λειτουργίας μειώνεται δραματικά ενώ δίνεται τέλος στις  χρονοβόρες 
διαδικασίες. Ταυτόχρονα αυξάνεται τόσο η παραγωγικότητα και 
η ποιότητα εξυπηρέτησης, όσο και η προστασία και ασφάλεια 
των βιβλίων.
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Υπηρεσία Διαδικτυακής Διαχείρισης 
Τηλεματικής – gps.piperaris.com
Υπερσύγχρονη και ίσως η πιο προχωρημένη διαδικτυακή 
πλατφόρμα (web based) στην αγορά, προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών σε περισσότερους από 1,000.000 
χρήστες. Συμβατή σχεδόν με όλα τα επώνυμα μηχανάκια 
τηλεματικής του κόσμου (trackers), ενώ παράλληλα 
μετατρέπει  σε συσκευή εντοπισμού (tracker) την κάθε 
έξυπνη κινητή συσκευή (Smartphone/Τablets) που 
διαθέτει σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS / GLONASS) 
και λειτουργικά android και iOS.  Ενιαίο περιβάλλον 
διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης, στηριγμένο εξ 
ολοκλήρου σε μορφή αποθήκευσης (cloud service).

Ίσως η μοναδική πλατφόρμα στην 
παγκόσμια αγορά που διαθέτει 
ταυτόχρονη λειτουργία για διαχείριση, 
επιτήρηση, εντοπισμό και πλοήγηση, 
σε πληθώρα πεδίων εφαρμογής όπως  
στόλου οχημάτων, μηχανημάτων/
αντικειμένων καθώς επίσης και 
παρακολούθηση προσώπων και γενικά 
ζωντανών οργανισμών. 
Παράλληλα συνοδεύεται από υποστηριχτηκές εφαρμογές 
λειτουργίας και διαχείρισης (Applications) σε συστήματα android 
και iOS. Έγκαιρη, έγκυρη, ακριβής και πλήρης αυτοματοποιημένη 
πληροφόρηση σε ένα φιλικότατο εύχρηστο περιβάλλον, απόλυτα 
συμβατό με όλους τους γνωστούς χάρτες της αγοράς, κάνει την 
λήψη αποφάσεων εκπληκτικά απλή, αφού είναι πλέον βασισμένη 
σε ζωντανά πραγματικά γεγονότα και πληροφορίες.

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 
Όταν η πραγμάτωση των στόχων μια επιχείρησης εξαρτάτε άμεσα 
ή έμμεσα, απόλυτα ή μη από στόλο οχημάτων, τότε η ανάγκη ενός 
ενιαίου συστήματος διαχείρισής επιβάλλεται και απαιτείται να γίνει 
απαραίτητο εργαλείο όλων των εμπλεκομένων. Ένα εργαλείο με 
πλήρη αφοσίωση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση και με προσήλωση 
στην έγκαιρη και έγκυρη τεκμηρίωση όλων των αστάθμητων και  
σταθμισμένων παραγόντων, κάθε δεδομένης στιγμής ή χρονικής 
περιόδου. Πλέον η καθημερινή πρακτική απλοποιείται εκπληκτικά 
αφού, οι πολλαπλές διαδικασίες που αποτελούνται από διάφορους 
οδηγούς, ανομοιόμορφο στόλο οχημάτων, σε πολυσύνθετα 
γεωγραφικά δεδομένα και ατελείωτες διακινήσεις, στηρίζονται 
πλέον σε ένα πολύμορφο δυναμικό σύστημα διαχείρισης στόλου. 
Οι διακινήσεις ιδιωτικών ή εταιρικών αυτοκινήτων, φορτηγών, 

τρακτέρ, γεωργικών οχημάτων,  λεωφορείων, ταξί, οχημάτων 
ψυγείων, αστυνομικών και πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων, 
σκαφών, μοτοσυκλετών, μότοποδηλάτων και ποδηλάτων, μπορούν 
πλέον να διαχειριστούν και να βελτιωθούν πλήρως. 

Η διαχείριση στόλου προσφέρει όλα 
τα εφόδια που χρειάζονται για μία πιο 
παραγωγική επιχείρηση με παράλληλο 
στόχο την σημαντική αύξηση του 
επιπέδου ασφάλειας. Συντονίζει 
όλες τις διαδικασίες εργασιών 
όπως, τα σημεία ενδιαφέροντος 
(P.O.I )(πχ. πελάτες), το προσωπικό, 
τα δρομολόγια, την κατανάλωση 
καυσίμων, την συντήρηση των 
οχημάτων αλλά και άλλες βασικές 
και σημαντικές πληροφορίες (π.χ. 
θερμοκρασία), παρέχοντας κατά 
τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας/
διαδρομής το βέλτιστο και επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση συμπεριφοράς των 
οδηγών όπου, τηρείται η πλήρη ταυτοποίηση στον καθένα ξεχωριστά, 
ενώ παράλληλα προβαίνει σε αυτοματοποιημένη αξιολόγηση τους, 
βάση της οδική συμπεριφοράς και την τήρηση του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας. Αυτό απαιτείται για την ασφάλεια και την ενημέρωση 
του στόλου, αφού  οι οδηγοί μπορούν να έχουν ελεγχόμενη 
πρόσβαση σε διαφορετικά αυτοκίνητα και ωράρια για κάθε εργασία. 
Με αυτή τη λειτουργία γίνεται σωστή αξιολόγηση προσωπικού και 
παρουσιάζεται αυξημένη παραγωγικότητα, μεγιστοποιώντας τις 
αποδόσεις, με στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ώστε να μπορεί 
η κάθε  επιχείρηση να αξιολογεί τις διαδρομές, τη τοποθεσία, 
την κατανάλωση των καυσίμων  αλλά και τη δυναμικότητα του 
προσωπικού με αληθινά και τεκμηριωμένα στοιχεία.  Ο στόλος της 
κάθε επιχείρησης κινείται σε πραγματικό χρόνο με ασφάλεια και ο 
χρήστης μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο της θέσης, κατεύθυνσης, 
ταχύτητας και πορείας των κινητών του μονάδων. Παρακολουθεί και 
ελέγχει τα οχήματα εντός και εκτός ωραρίων εργασίας, προσδιορίζει 
προεπιλεγμένες εξαιρέσεις (exceptions) και επομένως  ελαχιστοποιεί 
το χρόνο αδράνειας και τα συνολικά χιλιόμετρα, διατηρώντας και 
προσφέροντας αυξημένη ποιότητα εργασίας.

Διαχείριση Μηχανημάτων / Αντικειμένων 
Η αποτελεσματική δρομολόγηση και επιτήρηση 
μηχανήματων (π.χ. γεωργικών, ηλεκτρογεννητριών, 
οικοδομικών, οδικών, ανυψωτικών, αυτόματης πώλησης, 
ΑΤΜ, αντλιών κλπ.) και αντικειμένων αξίας ( π.χ. 
εμπορευμάτων, χρηματοκιβωτίων,  έργων τέχνης, 
χρημάτων, φαρμάκω, ζωτικών οργάνων, πολύτιμων 
λίθων, κοσμημάτων κλπ.) δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα 
έναντι του ανταγωνισμού αλλά και ίσως την πιο σίγουρη 
διασφάλιση τους. Με ζωντανή παρακολούθηση και με 
ειδικές μετρήσεις, παρέχει όλα τα στατιστικά δεδομένα, 
των μηχανημάτων/αντικειμένων που βρίσκονται σε 
εποπτεία. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή με αληθινά 
στοιχεία για την κατάσταση, την ποσότητα, το ιστορικό,  
την μέτρηση της θερμοκρασίας και άλλων χρήσιμων 
πληροφοριών, ενώ παράλληλα ενημερώνει εγκαίρως 
για πιθανή απώλεια, κλοπή η παράβλεψη διεκπεραίωσης 
αποστολής. Ίσως η ιδανικότερη λύση για επιχειρήσεις 
που διαχειρίζονται ή ενοικιάζουν, μικρό ή μεγάλο 
αριθμό μηχανημάτων όπως, εργοληπτικές εταιρίες, 
εταιρείες παραγωγής ενέργειας κλπ. 

Εντοπισμός Θέσης Προσώπων / Ζώων 
Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σύστημα εντοπισμού 
(tracker) με μεγάλες και πολλαπλές λειτουργίες 
προσφέροντας μια ποικιλία λύσεων ασφάλειας σε 
κάθε επίπεδο. Κατάλληλο για προσωπική επιτήρηση σε 
ηλικιωμένους, παιδιά, ασθενείς, άτομα που χρήζουν 
ειδικής φροντίδας αλλά ακόμα και για κυνηγούς, 
ψαράδες, δύτες, αθλητές, δρομείς, μοναχικούς εργάτες 
(lone workers) κλπ. όπως επίσης και σε κάθε ζωντανό 
οργανισμό όπως κατοικίδια, ζώα ζωολογικού κήπου, 
άγριας φύσης, ζώα κτηνοτρόφων κλπ. Μπορεί να 
ενημερώσει, να περιορίσει και να εντοπίσει την θέση 
του κατόχου του. Με ζωντανή παρακολούθηση και 
με ενσωματωμένη μνήμη ο κάθε χρήστης μπορεί 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή τοποθεσία 
του κατόχου με αποστολή sms ή e-mail, δίνοντας 
τον απόλυτο έλεγχο κίνησης. Υπάρχει ειδοποίηση 
απότομης πτώσης, σύγκρουσης και απομάκρυνσης 
από την προκαθορισμένη τοποθεσία, ενώ σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης υπάρχει κομβίο άμεσης κλήσης 
(SOS button), που ενεργοποιείται και ειδοποιεί έγκαιρα 
το χρήστη παρακολούθησης ανοίγοντας αμφίδρομη 
ακουστική επικοινωνία. Συνάδει πλήρως με όλα τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και οδηγίες για 
μοναχικούς εργάτες (Lone Worker).

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΟΛΟΥ (GPS)

Η άριστη επιμέλεια της οργάνωσης διακινήσεων με ασφάλεια, 
πληροφόρηση και ανταγωνιστικότητα, επιβάλουν ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα που με αξιοπιστία και τεκμηριωμένα στοιχεία, να τα κάνει 
ΟΛΑ ορατά!! Το όλο σύστημα αφού γνωρίσει τις ανάγκες του 
κάθε χρήστη ξεχωριστά, τον κρατά σε ζωντανή σύνδεση, δίνοντας 
και αρχειοθετώντας κάθε χρήσιμο στοιχείο και πληροφορία τον 
αφορά.  
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Η ανάγκη για ενοποιημένες και ολοκληρωμένες 

λύσεις ασφάλειας και προστασίας είναι υψίστης 

σημασίας αν αναλογιστούμε τα οφέλη που μπορούν 

να αποκομιστούν από την ενοποίηση των συστημάτων 

ασφαλείας μεταξύ τους, τον αποτελεσματικό έλεγχο 

και τη συστηματική παρακολούθηση των αυτόνομων 

συστημάτων ασφαλείας του κάθε χώρου και της 

κάθε εφαρμογής. Επομένως, η πλήρης αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη στοχεύοντας πάντοτε 

στην μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και την 

ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας.  

Η συνεργασία μας με την παγκοσμίου φήμης εταιρεία 

διαχείρισης λογισμικού Milestone Systems αλλα 

και η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στον τομέα 

της ηλεκτρονικής ασφάλειας και προστασίας, σε 

συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση 

στις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, καθιστούν την 

εταιρεία μας ικανή να σχεδιάσει και να προσφέρει 

ενοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας. 

Σημαντικό είναι ότι με την ενοποίηση, προσφέρεται η 

δυνατότητα, συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε 

ένα χώρο ή σε γεωγραφικά διεσπαρμένες περιοχές, 

σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να ελέγχονται 

από ένα κεντρικό ενιαίο σύστημα, απλοποιώντας με 

αυτό τον τρόπο τη χρήση, λειτουργία και έλεγχο τους. 

Αυτό είναι δυνατόν με την εφαρμογή ενός κεντρικού 

λογισμικού προγράμματος προσφέροντας την δυνατότητα 

να έχουμε αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα 

συστήματα τα οποία έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν άμεσα το ένα με το άλλο. Η ευέλικτη 

αρχιτεκτονική του συστήματος και το ισχυρό λογισμικό 

πρόγραμμα αποτελούν ιδανική λύση για εφαρμογή 

σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα, 

κατοικίες, στρατιωτικές μονάδες, αποθήκες υψηλού 

κινδύνου, αεροδρόμια, υπεραγορές, συνεδριακά 

κέντρα, ξενοδοχεία και όχι μόνο

Με την αλληλοσυνεργασία των 
συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί 
κεντρικός έλεγχος σε όλα τα 
επίπεδα ασφάλειας του κάθε 
χώρου από διάφορες τοποθεσίες.  
Σε περίπτωση ανάγκης το ένα 
σύστημα θα ενημερώσει αμέσως 
τα άλλα, και όλα μαζί θα δράσουν 
αναλόγως των προκαθορισμένων 
οδηγιών αντίδρασης. 

Ταυτόχρονα προσφέρεται άμεση, έγκαιρη και έγκυρη 

ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τα συστήματα και τη 

λειτουργία τους, μέσω φωνητικών μηνυμάτων, γραπτών 

μηνυμάτων στο κινητό (sms) και μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) αφού οι πληροφορίες φτάνουν 

στα αρμόδια άτομα την κατάλληλη στιγμή.

Επιπρόσθετα σας απαλλάσσουμε από την έγνοια της 

ομαλής λειτουργίας των συστημάτων σας, αφού σε 

περίπτωση βλάβης,  με το υπερσύγχρονο κεντρικό 

σύστημα τεχνικής διαχείρισης που διαθέτουμε, 

μπορούμε οποιανδήποτε στιγμή να προβούμε σε 

τεχνική υποστήριξη άμεσα και αποτελεσματικά από τα 

κεντρικά μας γραφεία με τη χρήση της τεχνολογίας 

Τηλε-ελέγχου χωρίς χάσιμο χρόνου και περιττά έξοδα. 

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας 

μας βρίσκονται πάντα στη διάθεση σας για να σας 

παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να σας 

προτείνουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις 

δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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