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Milí čtenáři, 

rok 2013 začal kupodivu v  lednu… A  jak bývá zvy-
kem, lidé si v  tomto období plánují aktivity a  cíle,  
které  by bylo dobré alespoň do půlky roku nezapo-
menout. Cesta k nim bývá totiž neustále přerušována 
operativou a samotné cíle se pak ve většině případů 
stávají naivní vizí. Nyní bychom Vás ale rádi motivovali 
příkladem z  naší praxe – jak na cestě k  cíli nezůstat 
„naivním vizionářem“. 

Právě očima projíždíte jediný nepřínosný článek jed-
noho z cílů, do kterého jsme společnými silami doběh-
li s vírou v úsloví: „Když se chce, všechno jde“. Chtělo 
se! A první „runda“ tolik očekávaného časopisu z dílen 
TSS už se donesla i na Váš stůl! Pravidelně podávaný 
koktejl informací nese název ZABEZPEČ.TO! Sehnat se 
dá u našich obchodních zástupců, na všech PR akcích 
nebo si ho můžete v klidu vychutnat na všech našich 
pobočkách. Věříme, že, kromě sekundárních služeb 
typu přitopení v krbu, Vám zabezpečí i informovanost 
o  novinkách v  našem portfoliu, dodavatelích, výho-
dách plynoucích ze spolupráce, o našich pobočkách, 
zaměstnancích či firemních aktivitách. Jeho užívání je 
naprosto bezpečné, bez nutnosti předchozích kon-
zultací s odborníkem. 

Jménem celého kolektivu zaměstnanců TSS přejeme 
příjemné počteníčko a hlavně ať se i Vám daří se stej-
ným úspěchem dosahovat vytyčených cílů. Neb kaž-
dý cíl umožňuje další start!

Klárka a Simča
marketing@tssgroup.cz

www.ZABEZPEC.TO
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PETER VALUŠIAK, 
předseda představenstva společnosti TSS Group a.s.

Inovace produktů, sledování trendů v oblasti zabez-
pečení vozidel, finanční a  strategické řízení společ-
nosti. Zodpovědná náplň i tak docela pestrého živo-
ta Petra Valušiaka - zakladatele, hlavního akcionáře 
a předsedy představenstva společnosti TSS Group a.s.. 
S podporou celého teamu kolegů prošel s TSS Group 
až do popředí v  security byznysu. Jak to, že došel  
tak  daleko a v čem vidí cíl? Prozradil nám otevřeně...

Již 11 let TSS úspěšně funguje na trhu. Čemu vdě-
číš za tento úspěch?
Otázku bych upravil na: Komu a čemu. Takže v první 
řadě celému kolektivu. Fungujeme tak trochu jako 
jedna velká rodina, což lze vycítit i z přístupu k zákaz-
níkovi. Zákazník to vnímá velmi pozitivně. Na všech 
našich akcích vidí zákazník úplně stejnou komunikaci 
mezi člověkem ze skladu a  člověkem z  vedení. Jako 
rovný s rovným. Tak to ale samozřejmě funguje i „v zá-
kulisí“. (smích)
Za druhé bych zmínil obrovský význam a  tlak, který 
klademe na inovace. Od počátku ekonomické krize 
pociťujeme potřebu efektivně se odlišovat od kon-
kurence. Naštěstí máme vlastní vývoj a můžeme tak 
okamžitě reagovat na problémy a  požadavky trhu. 
Kdybychom výzkum neměli, bylo by vše mnohem 
těžší a složitější.

Jak se tedy na TSS podepsala hospodářská krize 
z minulosti? Jestli vůbec...
Samozřejmě jsme i  my pocítili dopady. Do té doby 
TSS úměrně rostlo každým rokem. Růst se však v roce 
2009 jednoznačně zastavil. Přijali jsme ihned mno-
ho opatření. Ale nakonec jsme se všichni ve vedení 
shodli, že nám – společnosti TSS Group – krize pro-
spěla a pomohla odlišit se. Od té doby neustále ros-
teme. Na jednu stranu byl její úder trochu bolestivý, 
ale v konečném důsledku ji vnímám celkem pozitivně.

Jak bys zhodnotil výsledky společnosti?
Začínal jsem úplně sám z takového mladistvého nadše-
ní. Pak jsme úsilí i práci násobili dvěma, třema, ... až nás 
bylo 12. Tehdy jsme si uvědomili, že sídlíme v nevyho-
vujících pronajatých prostorách. Vyslovil jsem myšlen-
ku, se kterou jsem koketoval už delší dobu. Proč nebýt 
ve vlastních prostorách? Pustili jsme se tedy do stavby 
budovy, ve které sídlíme dosud. Výsledek sedmimě-
síční práce nám dal možnost dalšího rozvoje. Dnes 
nás v  budově působí skoro 50 a  už je těžké umístit 
někde dalšího člena teamu. Ještěže máme hodně lidí  
v terénu. (smích) Během našeho působení na trhu jsme 
si jako distributor zabezpečení vybudovali důležité  

vztahy na Slovensku, 
v České republice vi-
díme obrovský po-
tenciál, ale protože 
zatím nejsme v  po-
předí, je třeba ještě 
hodně dotahování 
a systematické práce. Ale na druhou stranu zde půso-
bíme docela krátce. Máme vybudované dvě pobočky, 
ve Zlíně a v Praze, což je, myslím si, skvělý způsob jak 
kráčet vpřed. Mimochodem, jsme jediná slovenská 
firma, která dokáže navrhnout zabezpečovací systém 
přesně podle potřeb zákazníka, nechá jej na míru vy-
robit a mnoha způsoby zaručujeme jeho spolehlivost. 
Do  seznamů vozidel podporovaných našimi systémy 
načítáme a  zapracováváme všechna nová vozidla,  
která přijdou na trh. I  tímto jsme unikátní. Zaměřuje-
me se také na design a funkčnost. V divizi zabezpeče-
ní objektů vynikáme díky zastoupení a  spolupráci se 
světově proslulými partnery. Zmíním například Sony, 
Avigilon, CNB, Dahua, a  Comelit. Už několikrát jsme 
obdrželi ocenění The Best Partner of AverMedia, nacož 
jsme velmi hrdí. Naši programátoři vyvinuli vlastní ře-
šení pro STK stanice. A mimo to fakt, že se TSS každým 
rokem rozrůstá o další zaměstnance a pobočky, mohu 
považovat za dostačující výsledek společnosti.

Jaká je vize do budoucna a  jak se budeš snažit 
udržet náskok před konkurencí?
Před pár lety jsme vstoupili na český trh, kde se nám cel-
kem úspěšně daří růst. Namotivováni úspěchem na  Slo-
vensku se i  na českém trhu určitě chceme pohybovat 
mezi lídry v oblasti distribuce zabezpečovacích systémů. 
Kde je stále hodně prostoru pro rozvoj, je divize GPS mo-
nitoringu. Proto jsme i zde zvolili strategii vývoje vlast-
ního systému. Vybudoval se vývojový team, začalo se 
tvrdě pracovat na vlastním „poli“. Prostor pro růst v ob-
lasti GPS je pro nás opět velkou výzvou. 

Přes veškeré dravé tendence je ve společnosti TSS cítit 
příjemná pracovní atmosféra. Čemu to přisuzuješ?
Mám-li to nazvat odborně, tak lidským zdrojům.  
Za několik let se nám podařilo vybudovat team složený 
z opravdu kvalitních lidí. Snažíme se je motivovat, tudíž 
i udržet různými benefity, což, pravda, ne vždy fungu-
je. Ale fluktuace za poslední dva, tři roky je, naštěstí, 
minimální. Osobně přikládám velkou váhu nefinanční 
motivaci svých zaměstnanců, jako jsou například spo-
lečné teambuildingové aktivity, vánoční večírky i mož-
nost podílet se na všem, co tvoříme. Opravdu si užívám 
pocit, že v TSS táhneme za jeden provaz!

Děkujeme za rozhovor a chtěli bychom Tobě i TSS 
popřát: Jen tak dál!

Na slovíčko
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Divize autoalarmů a  autopříslušenství je naší nej-
starší divizí. Začátky našich distribučních aktivit byly 
zaměřeny zejména na dovoz a  prodej autoalarmů. 
S  růstem společnosti rostlo samozřejmě i  naše pro-
duktové portfolio. Začali jsme se soustředit na vývoj 
vlastní značky KEETEC, v  zápětí na distribuci hands-
free sad, DRL světel, parkovacích asistentů, vyhřívání 
sedadel a na mnoho dalších doplňků pro automobily. 
Během pár let jsme se vypracovali mezi TOP distribu-
tory na českém i  slovenském trhu, v  poslední době 
také významně expandujeme do zahraničí, přede-
vším do zemí Evropské unie. Zakládáme si na dobrých 
vztazích s  našimi zákazníky a  partnery, kterými jsou 
prodejci vozidel, velkoobchody, sítě maloobchodních 
prodejen s autodoplňky, distributoři náhradních dílů, 
montážní firmy a autoservisy. Poskytujeme poraden-
ství, technickou podporu, produktová školení i prak-
tickou pomoc při montáži, kterou Vy, naši zákazníci, 
velmi oceňujete.

Dominantní značkou v portfoliu divize je již zmíněná 
vlastní značka KEETEC, jejíž logo nesou zejména au-
toalarmy, motoalarmy, centrální zamykání, denní sví-
cení, parkovací asistenty a vyhřívání sedadel. Kromě 
vlastní značky nabízíme i  produkty jiných význam-
ných výrobců: na českém i  slovenském trhu jsme 
výhradním distributorem značky Steelmate, která je 
největším výrobcem parkovacích senzorů na světě. 
Neseme status oficiálního distributora německého 
výrobce hands-free sad značky Bury, a v neposlední 
řadě stojí za zmínku i  naše oficiální zastoupení vý-
znamného italského výrobce CAN BUS alarmů Patrol-
line, a to rovněž na českém i slovenském trhu.

NOVĚ V TSS 
1. října 2012 jsme se stali výhradním distributorem 
značky Steelmate pro Českou i Slovenskou republi-
ku. Především tedy parkovacích asistentů, autoalar-
mů a motoalarmů. Seznamte se nyní blíže s pozadím, 
produkty i fungováním společnosti STEELMATE.  
     
Společnost Steelmate je jedním z  předních doda-
vatelů v  oblasti parkovacích senzorů pro auto-
mobilový průmysl. Na trhu působí přes 20 let 
a výrobky pod značkou Steelmate se prodávají ve více 
než 80ti  zemích světa. Celkový počet zaměstnanců 
společnosti překračuje hranici 1600, z nichž více než 
250 jsou inženýři. Závod se rozkládá na 80 000  m2 
a  součástí je SMT Centrum. Kromě každoročních 
investic do výzkumu a inovací, společnost úzce spo-
lupracuje s institucemi a univerzitami, aby mohla udr-
žet vedoucí pozici na světovém trhu. Pro společnost 
pracuje více než 100 techniků a mohou se také opřít 
o více než 10ti-leté zkušenosti ve spolupráci s výrob-
ci automobilů, pomocí kterých plní všechny potře-
by zákazníků. Zařízení, se kterými Steelmate pracuje, 
jsou vysoce přesná a pocházejí z Německa a Japonska. 
Společnost Steelmate si uvědomuje, že své produkty 
si musí chránit, a  proto si nechala přes 300 výrobků 
patentovat či  pojistit autorskými právy. 

Všechny produkty jsou před uvedením na trh testo-
vány v  nejrůznějších typech zkoušek, za vysokých 
teplot a  vlhkosti, pod vlivem ultrafialového záření, 
při vibracích apod. Přesně z tohoto důvodu výrobky 
Steelmate fungují za všech povětrnostních podmínek 
od -40°C až do +85°C. Bezpodmínečnou zárukou kva-
lity firmy je certifikace výroby podle mezinárodních 
norem ISO 9001, ISO / TS 16 949 a ISO 14 001.

DIVIZE
autoalarmů a autopříslušenství

Sídlo společnosti Steelmate

Montážní linka společnosti Steelmate

Testovací linka společnosti Steelmate



5www.zabezpec.to

Parkovací asistent Steelmate PTS400EX
Základní řada parkovacího asistentu Steelmate se 
4   snímači a akustickou signalizací určená pro insta-
laci do zadního nárazníku vozidla. Navíc je vybavena 
funkcemi Antihook (ignorace tažného zařízení vozi-
dla) a  automatickou identifikací vadného snímače. 
Všechny snímače Steelmate jsou lakovatelné pro za-
chování jednobarevného designu vozidla. Přímo 
u  nás je můžete objednat už i  v  bílé nebo stříbrné 
barvě. Pro ještě elegantnější provedení instalace lze 
použít snímače zápustné, které se montují z  vnitřní 
strany nárazníku.

Parkovací asistent Steelmate PTS400M5-F
Pro instalaci do předního nárazníku je ideální parko-
vací asistent s LED displejem M5. Uživatele upozorní 
na překážky před vozidlem.

Parkovací asistent Steelmate PTS400M7
Nejprodávanější parkovací asistent s  LED displejem 
M7, s  číselným dvoubarevným ukazatelem. Určený 
pro instalaci do zadního nárazníku vozidla. Displej se 
montuje na palubní desku nebo ke stropu (sledování 
pomocí odrazu ve zpětném zrcátku).

Parkovací asistent Steelmate PTS400M11
Model roku 2013 s LED displejem v moderním desig-
nu s číselným dvoubarevným ukazatelem a zvukovou 
signalizací určený do zadního nárazníku vozidla.

Parkovací asistent Steelmate PTS400L5
Parkovací asistent s  LCD displejem je 
vhodný pro řidiče, kteří preferují zob-
razení údajů na displeji pod zpětným 
zrcátkem.

Parkovací asistent Steelmate PTS400V6
Zadní parkovací asistent se 4 snímači 
a LCD displejem V6 s akustickou a hla-
sovou signalizací.

Parkovací asistent pro nákladní vozidla Steelmate 
PTS400Q-COM
Pro nákladní a  užitková vozidla nabízíme parkovací 
asistent s  bezdrátovým LED displejem Q s  dosahem 
až 30 metrů. Sada obsahuje speciální parkovací sní-
mače určené pro povrchovou montáž.

Parkovací asistent Steelmate PTS800V2
Osmisnímačový parkovací asistent STEELMATE s LCD 
displejem V2 s akustickou, vizuální a hlasovou signa-
lizací. Určený pro instalaci do předního a zadního ná-
razníku vozidla.

Parkovací asistent PTSV404-V039
Pro bezpečné couvání a  parkování řidiči napomá-
há reálný obraz z  kamery na 3”TFT displeji. Monitor 
zobrazuje nejen obraz z kamery, ale i pomocné čáry, 
vzdálenost od překážky a směr, ve kterém se překážka 
nachází. Na výběr jsou 2 typy barevných kamer s úh-
lem pohledu 100°.

Více o  našich produktech značky Steelmate můžete 
vidět na našich internetových stránkách.

exkluzivita 
v mnoha variacích 
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Hlavní činností divize, jež vznikla v  roce 2006, 
je  v  první řadě distribuce kamerových systémů. 
V České republice si držíme výsadu výhradního dis-
tributora a na Slovensku jsme partnerem kanadské-
ho výrobce špičkových IP monitorovacích systémů 
Avigilon. Máme čest vystupovat jako certifikovaný 
partner společnosti SONY, proto můžeme nabíd-
nout širokou škálu analogových i  IP kamer včet-
ně příslušenství. Nyní nově zastupujeme i  značku 
Dahua, která poskytuje řešení všem zákazníkům 
vyhledávajícím spolehlivé a  ekonomické IP řešení. 

V  požadavcích na analo-
gová řešení se spoléháme 
na spolehlivého výrob-
ce CNB.

Významnou odbytovou 
položku tvoří i  distribuce 
vlastní značky domácích 
audio a  video telefonů 
Easydoor splňující po-
žadavky na ekonomický 
a  komplexní systém elek-
tronických vrátných. Hle-
dáte-li však pro svůj pro-
jekt elegantní a designové 
řešení s  využitím špičko-
vých technologií a s výho-
dou snadné instalace, do-

poručujeme sáhnout po italské značce domovních 
telefonů Comelit.

Pod vlastní značkou Entry jsou distribuovány pří-
stupové a docházkové systémy s možností zpra-
cování jednoduché docházky. Dále nás můžete 
kontaktovat za účelem nákupu perimetrické 
ochrany Umirs, obchůzkových systémů Or-
well nebo akumulátorů vlastní značky Zabat.

Náš sortiment doplňují speciální technolo-
gická řešení vhodná pro různé segmenty. 
Jedním z nejprodávanějších je díky své široké vy-
užitelnosti systém rozpoznávání SPZ umožňující 
evidenci vozidel, povolení vjezdů či získání statis-

tických údajů návštěvnosti a databází. Další atraktivní 
řešení kompletující naše portfolio aplikací jsou Cen-
trální monitorovací systémy (CMS), které lze využít 
i jako pult centrální ochrany (PCO). V neposlední řadě 
stojí za zmínku dosažený úspěch v propojení zařízení 
Avigilon, Sony a Aver do integrovaného bezpečnost-
ního systému C4.

COMELIT – OPTIMÁLNÍ A  DESIGNOVÉ 
ŘEŠENÍ NA MÍRU KAŽDÉMU PROJEKTU
Společnost Comelit, přední výrobce domovních au-
dio a videotelefonů a systémů pro kontrolu přístupu, 
míří ve vývoji svých produktů k  jejich neustálému 
zdokonalování. Inovace designu, využívání špičko-
vých technologií, snadná instalace a spolehlivost – to 
jsou vlastnosti všech komponentů rozsáhlého výrob-
ního sortimentu.

Díky modulární koncepci systému Comelit je možné 
splnit požadavky každého zadání, počínaje jedno-
duchými instalacemi v  bytech i  rodinných domcích, 
konče rozsáhlými komplexy bytové nebo podnikové 
výstavby.

Audio a video sestavy
Pro rozmanité aplikace jsou dodávány komplet-
ní sestavy obsahující všechny komponenty nutné 
k provozu (telefon nebo videotelefon, zdroj, vstup-

ní tablo k montáži pod omítku nebo 
na povrch). Modul kamery 
vstupního tabla obsahu-
je LED přisvícení, čímž je 
zaručeno kvalitní snímání 
osoby i  v  naprosté tmě. 

Instalace těchto sestav je 
jednoduchá a  rychlá. U  au-

dio i video sestav, které pra-
cují na principu SIPMLEBUS 

je velkou výhodou a předností 
možnost využití staré instala-

ce (2 dráty), takže montáž se 
obejde bez jakýchkoli nepří-
jemných stavebních úprav. 

DIVIZE
zabezpečení objektů 
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Audio a video systémy jsou dodávány ve dvou zá-
kladních kabelážních provedeních:
1. klasická kabeláž (audio 4 + n vodičů)
2. digitální systém SIMPLEBUS 2 – k propojení přístro-

jů postačují 2 vodiče, a to jak pro audio, tak i video 
systémy! Oproti předchozímu systému SIMPLEBUS 
(2 + 2 vodiče) již není nutné používat k  napájení 
videotelefonů další 2 vodiče. Systém umožňuje 
zapojení až 240 účastníků. Maximální délka vedení 
dosahuje až 600m!

Nejnovější systém v produkci Comelit V-IP
Proč je ideálním řešením? V první řadě proto, že zo-
hledňuje požadavky moderního trhu na univerzál-
nost systému, používání nejnovějších IP technologií, 
také pro jeho schopnost zapojení do existujících 
počítačových sítí bez nároku na další kabeláže, serve-
rové aplikace apod. VIP systém je možné projektovat 
pro malé aplikace, ale i pro rozsáhlé metropolitní sítě 
s  neomezeným počtem uživatelů. Výhodou je totiž 
neomezenost systému v  počtu současných hovorů 
či vzdáleností mezi účastníky. Tyto přednosti staví VIP 
systém do pozice lídra na poli elektronických audio 
a video vrátných využívajících TCP/IP komunikaci.

NOVINKA OD AVIGILONU ...TROCHU 
JINÉ ROZPTÝLENÍ
Avigilon představuje v  roce 2013 novou kamerovou 
řadu kompaktních kamer, která chyběla v produkto-
vém portfoliu této kanadské firmy. Výrobce se rozho-
dl, že tuto novinku uvede hned v osmi vyhotoveních. 

Stejně se upravil i  objektiv v  sérii boxových kamer 
B2 a B3, kde jsou tyto kamery nově k dispozici s troj-
násobným optickým zoomem, se  dvěma odlišnými 
objektivy s  ohniskovými vzdálenostmi, a  to 3 až 9 
mm a  9 až 22 mm. Nové kamery disponují jedineč-
nou technologií na rozptyl infračerveného přísvitu 
(IR). IR  se automaticky přizpůsobuje scéně, respekti-
ve ohniskové vzdálenosti objektivu. Avigilon je první 
výrobce na světě, který implementoval mechanické 
IR do exteriérových kamer a  tímto krokem opět na-
stavil nový standard. Kamery mají detekci obličeje,  
která  automaticky přizpůsobuje intenzitu IR vzdále-
nosti osoby od kamery tak, aby tvář člověka byla vždy 
dobře viditelná. Automatické zaostření je další vý-
hodou, kterou ocení jak montážní firmy, tak i samot-
ní uživatelé kamerového systému, kterému se sníží  
náklady na údržbu.

Kamera je k  dispozici ve více rozlišeních od 1 až do 
5 MPx. Kamery mohou nahrávat ve formátech H.264 
nebo MJPG. Samozřejmostí u této řady je i WDR, AWB, 
BLC, podpora privátních zón atd. Kameru je možné 
implementovat do jakéhokoliv kamerového systému, 
který splňuje ONVIF standard, neboť jsou kamery ON-
VIF kompatibilní. Samozřejmostí u všech kamer toho-
to kanadského výrobce je dvojitá možnost napájení 
jako 12VDC/24VAC i napájení pomocí PoE.

Nové kompaktní kamery plně podporují technolo-
gii H3. Tato technologie umožňuje nahrávat záznam 
v maximálním rozlišení, které lze na kameře nastavit 
a  i v  rozlišení CIF, a  tím se vytvoří plnohodnotný re-
ferenční záznam. Tuto technologii využívají zejména 
zákazníci, kteří monitorují peněžní operace, kde je 
povinností uchovávat záznam po dobu jednoho roku. 
Dále je velká výhoda této funkce při práci přes inter-
net a slabém připojení, kdy se i záznam streamuje ve 
dvou kvalitách. Díky této technologii je možná úspora 
diskové kapacity až 80 %.

To, že se jedná opravdu o špičkové kamery, dokazuje 
i fakt, že záruční doba na kamery je standardně 3 roky 
s možností rozšíření na 5 let. Kompaktní kamery mají 
krytí IP66 s provozní teplotou až -40° Celsia.



8 www.zabezpec.to

Zabezpečit? Sledovat? Mít pod kontrolou?
Služby naší nejmladší divize Vám vše bez problémů 
umožní. Jsou šité na míru každého zákazníka toužící-
ho po monitoringu vozidel, pracovních strojů či spo-
třeby PHM.
Zdá se Vám to málo? 
Připočítejte vlastní vývoj a komplexní dodávku řešení 
kontroly dopravy pro všechny typy společností či sou-
kromým osobám, a to jak hardwarově, tak softwarově. 
Výsledek?

NÁŠ NEJVĚTŠÍ POKLAD 
Monitorovací systém, vyvinutý našim vývojovým 
oddělením, který umožňuje zaměstnavatelům, mana-
žerům, i běžným uživatelům online sledování vozidel 
a  pracovních strojů 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu 
a tím bezkonkurenčně usnadňuje práci.

Na Vašich požadavcích systematicky pracuje:
Obchodní oddělení. Realizuje prodej služeb přes 
několik prodejních kanálů. Nosným pilířem prode-
je jsou obchodně - techničtí zástupci, kteří posky-
tují poradenství v  oblasti monitorování vozidel, ve 
spolupráci se zákazníkem definují hlavní požadav-
ky na  funkčnost systému v  konkrétním segmentu 
a pomáhají při navržení řešení na míru. Všechny Vaše 
požadavky ve formě objednávek nebo poradenství 
jsou zaznamenány prostřednictvím našich obchod-
ně - administrativních pracovnic. Dalším z prodejních 
kanálů je prodej přes partnery, kteří zastřešují prodej, 
montáž a péči o koncového zákazníka v regionech.

Vývojové oddělení tvoří team našich programáto-
rů, jejichž úkolem je vývoj KeetecSatu a jeho nových 
funkcí. Kromě dlouhodobého vývoje systému se 
podílejí i na implementaci individuálních požadavků 
zákazníka v konkrétních řešeních.

Oddělení technické podpory tvoří servisní i  rekla-
mační technici. Zajišťuje vlastní montáž, poraden-
ství, záruční a  pozáruční servis. Kromě vlastní péče 

o zákazníka řídíme i servisní činnosti prováděné pro-
střednictvím autorizovaných montážních středisek 
na celém území České a Slovenské republiky.

MONITORING OSOB
Služba je určena na online monitoring polohy osob 
a  zvířat. Inteligentní a  rozměry malá GPS jednotka,  
SAT 3000, která dokáže komunikovat přímo se ser-
very KeetecSAT prostřednictvím GPRS sítě a  i  SMS 
zprávami s  možností kdykoliv lokalizovat polohu 
hlídané osoby. Lokalizace je kdykoliv možná nejen 
prostřednictvím internetu, ale i přímo z autorizované-
ho mobilního telefonu jednoduchým prozvoněním 
na telefonní číslo SIM karty lokalizačního zařízení, kte-
ré automaticky odpoví SMS zprávou s přesnou polo-
hou a mapou aktuální polohy sledované osoby. Dále 
umožňuje přivolat pomoc v případě nouze zmáčknu-
tím SOS tlačítka, ale i  zavolat na nastavená tel. čísla 
přímo s možností obousměrné komunikace.

Služba je určená i ke: 
•	 sledování, hlídání a lokalizaci polohy dětí
•	 sledování seniorů a nemocných
•	 sledování pracovníků bezpečnostních složek 

a ochranky
•	 sledování zásilek, balíků a cenností
•	monitoring zaměstnanců záchranných složek
•	 sledování zaměstnanců a  vozidel zásilkových slu-

žeb (roznášečů letáků apod.)

DIVIZE
GPS monitoring 
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Pro naše zákazníky nabízíme možnost nadstandard-
ního zabezpečení vozidla prostřednictvím služeb 
KeetecSAT Security. Pro poskytování těchto služeb 
používáme speciální zařízení, která jsou výjimečná 
speciálními funkcemi bojujícími proti nejmoderněj-
ším technologiím zlodějů. GPS sledovací zařízení 
KeetecSAT určená pro služby Online a Premium Secu-
rity jsou vybavena funkcemi pro detekci GSM rušiček, 
sabotáže napájecích a GPS částí, a umožňují lokalizo-
vat vozidlo i v případě, kdy zloděj používá rušičku GPS 
signálu. Konfigurace funkcí a parametrů služeb je pro-
váděna individuálně na základě požadavků zákazníka 
a volitelného připojeného příslušenství.

Možnosti a funkce služeb KeetecSAT Online a Premi-
um Security:
•	 jedinečný online interval - každou sekundu - aktua-

lizace polohy vozidla přes GPS satelit 
•	 zasílání aktuální polohy a  stavu vozidla na server 

každé 3 sekundy během jízdy
•	pravidelné posílání polohy a aktuálního stavu vozi-

dla na server, i když je vozidlo zaparkované
•	 zabezpečení vozidla s možností dohledání v přípa-

dě krádeže
•	možnost propojení GPS vozidlové jednotky 

s původním nebo dovybaveným autoalarmem
•	okamžité zjištění aktuální polohy vozidla jednodu-

chým prozvoněním z autorizovaného telefonu
•	 informace při poplachu autoalarmu přímo na mobil 

majitele vozidla nebo SBS
•	okamžité automatické odeslání informací v  přípa-

dě nehody vozidla na mobilní telefon včetně polo-
hy vozidla

•	okamžité automatické odeslání informací na mobil-
ní telefon majitele v případě odtahu vozidla

•	 informace majiteli vozidla v  případě slabého aku-
mulátoru 

•	 automatická informace na mobil majitele v případě 
sabotáže nebo odpojení GPS zařízení

•	možnost dálkově zablokovat vozidlo z  mobilního 
telefonu

•	 zálohované napájení vozidlové GPS jednotky, které 
zabezpečí funkčnost systému i  po odpojení auto-
baterie ve vozidle

•	možnost lokalizovat polohu vozidla i  v  případě 
rušení GPS signálu GPS rušičkou

•	detekce GSM rušičky v blízkosti vozidla s možností 
automaticky zablokovat vozidlo a  spustit poplach 
z autoalarmu

•	 automatické blokování startování vozidla při poku-
su nastartovat vozidlo neautorizovanou osobou 
s informací na mobilní telefon majitele vozidla

Služba KeetecSAT Premium Security obsahuje ke služ-
bě Online Security navíc i  sekundární vyhledávací 
zařízení ve vozidle, které lze aktivovat na dálku (např. 
při odcizení vozidla) a  pomocí tohoto zařízení loka-
lizovat vozidlo i v případě, že stojí v garáži s odpo-
jeným akumulátorem. Toto doplňkové vyhledávací 
zařízení pracuje zcela autonomně, není propojené 
s elektronikou vozidla a není ani napájené z palubní 
sítě vozidla.

Balíčky služeb KeetecSAT Security jsou určeny k nad-
standardnímu zabezpečení vozidla s  jedinečnými, 
na trhu zcela unikátními funkcemi. Služby KeetecSAT 
Online a Premium Security jsou speciálně konfiguro-
vány podle typu vozidla, výbavy, připojeného příslu-
šenství a snímačů. Ceny těchto zařízení a služeb jsou 
vypracovány vždy po konzultacích se zákazníkem 
na základě jeho individuálních požadavků, typu vozi-
dla a dalších faktorech.

V  případě zájmu o  vypracování cenové nabídky nás 
kontaktujte e-mailem na nabidka@gpsmonitoring.cz, 
nebo telefonicky na +420 573 035 035

KeetecSAT Online Security
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ŠKOLENÍ NA PRODUKTY COMELIT 
A AVIGILON
V průběhu 1. kvartálu se na našich pobočkách konala 
školení na produkty z našeho portfolia domovních te-
lefonů a IP kamerových systémů Avigilon. 
Protože školení bývá pořádáno max. pro 6-8 účastní-
ků, mohou se Vám naši produktoví manažeři a techni-
ci věnovat téměř individuálně, tudíž je pro Vás školení 
maximálně efektivní. Každý účastník tak odchází s po-
třebnou znalostí, což je mu potvrzeno certifikátem.
Na našich školeních se kromě odpovědí na Vaše kon-
krétní dotazy dozvíte např. o  produktových řadách, 
specifikacích jednotlivých komponentů, zapojení či 
využití systémů pro jednotlivé projekty. Případové 
studie, porovnání systémů a názorné vysvětlení prá-
ce se softwarem Vám rozšíří obzory uplatnění v praxi. 
Na školení se můžete přihlásit i online na našich we-
bových stránkách nebo přes naše obchodní zástupce.

PŘISTIŽENI PŘI ČINU! 
   Aktivity v roli priority 

PRODUKTOVÉ DNY
Pravidelně pro Vás pořádáme tématické Produktové 
dny, na kterých se můžete obeznámit jak s nabídkou 
produktů v rámci prezentované značky, tak s ostatní-
mi našimi produkty, přátelským personálem i uvolně-
nou atmosférou na našich pobočkách.

Pohodu na pořádaných akcích dokresluje nabídka 
občerstvení a možnost si vysoutěžit zajímavé ceny či  

 

nakoupit produkty se slevou. Věnují se Vám naši tech-
nici i obchodní zástupci, prostor máte ovšem i k vlast-
nímu zhlédnutí naší nabídky a pobočky.

A zde malá ochutnávka z Produktových dnů zaměře-
ných na domovní telefony Comelit a hands-free sad 
BURY.
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KDE SE VÁM UKÁŽEME A JAK ...?
VELETRH AMPER, BRNO 
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace
19. - 22. 3. 2013, stánek 155, hala V

TECHNICKÉ ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÉ NA IP ŘEŠENÍ DAHUA 
26.3. 2013 – Hotel Dominika, Vlastenecké námestie 3, 851 01 Bratislava (kapacita 50 účastníků) 
27.3. 2013 – Konferenční centrum Greenpoint, Praha 10 (kapacita 40 účastníků)

PRODUKTOVÝ DEN DAHUA 
den zaměřený na IP řešení s využitím kamer značky Dahua 
16. 4. 2013 - Zlín - pobočka Total Security Systems s.r.o.
17. 4. 2013 - Praha - pobočka Total Security Systems s.r.o.
23. 4. 2013 - Bratislava - pobočka TSS Group a.s.
24. 4. 2013 - Trenčín - pobočka TSS Group a.s.
25. 4. 2013 - Košice - pobočka TSS Group a.s.

PRODUKTOVÝ DEN STEELMATE 
den zaměřený na praktickou ukázku a poznání parkovacích senzorů značky Steelmate 
14. 5. 2013 - Bratislava - pobočka TSS Group a.s.
15. 5. 2013 - Trenčín - pobočka TSS Group a.s.
16. 5. 2013 - Košice - pobočka TSS Group a.s.
21. 5. 2013 - Zlín - pobočka Total Security Systems s.r.o.
22. 5. 2013 - Praha - pobočka Total Security Systems s.r.o.
            

ŠKOLENÍ DAHUA
technické školení individuálního charakteru zaměřené na IP řešení kamerových systémů
28. 5. 2013 - Bratislava - pobočka TSS Group a.s.
29. 5. 2013 - Trenčín - pobočka TSS Group a.s.
30. 5. 2013 - Košice - pobočka TSS Group a.s.
4. 6. 2013 - Zlín - pobočka Total Security Systems s.r.o.
5. 6. 2013 - Praha - pobočka Total Security Systems s.r.o.

PŘIPRAVUJEME
Připravujeme pro Vás školení CAN BUS autoalarmů KEETEC na našich pobočkách v Trenčíně, Bratislavě, Košicích, 
Zlíně a v Praze. Školení budou probíhat formou prezentace a následně i přímou ukázkou na vybraném automobilu. 

Bližší informace, konkrétní program, pokyny k účasti, obsazení a kapacitu se dozvíte na naší webové stránce 
www.tssgroup.cz 

NOVINKA -  najdete nás už i na...
facebook
www.facebook.com/
tssgroup.distributor.zabezpeceni

twitter
twitter.com/TSSgroupCZ
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Roman u  nás pracuje od roku 2011. Vystudoval pů-
vodně střední hotelovou školu v  Prešově, titul BSBA 
získal na City University of Seattle v Trenčíně a  titul 
M.Sc. - Master of Science in Computer Systems získal 
v Seattle. Pochází ze Šarišských Michaľan, ale už 14 let 
žije v Trenčíně. Nezapomíná však na své kořeny a stále 
je věrný „východniarskemu“ dialektu.

Před nástupem do TSS učil na Vysoké škole manage-
mentu v Trenčíně a jeho zkušenosti obohatili i podni-
katelské aktivity. V  18ti letech založil vlastní společ-
nost na prodej výpočetní techniky, kde získal mnoho 
zkušeností s  počítačovou a  kamerovou technikou 
i s prací s lidmi. A právě tento druh práce mu otevřel 
dveře do TSS Group. Na práci i život s razítkem tech-
nického ředitele můžete nyní i Vy nahlédnout očima 
samotného Romana.

Romane, proč právě TSS Group?
Je to hlavně kvůli silnému zázemí společnosti na trhu. 
O firmě jsem už něco slyšel a  líbilo se mi, že aktivity 
této společnosti nestojí jen na „posouvání krabic“, 
ale  nabízí vlastní řešení. Nebrání se novým techno-
logiím a nabízí jen kvalitní značky ve svém portfoliu.

Co všechno zahrnuje post technického ředitele?
Zodpovědnost. Jsem zodpovědný za řízení dodá-
vek řešení pro zákazníky a  technologické směřování 

společnosti v  oblasti kamerových systémů, domá-
cích komunikačních zařízení, přístupových systé-
mů, perimetrie a  elektronických zabezpečovacích 
systémů. Snažím se zodpovědně vést svůj team 
produktových manažerů a  členů technické pod-
pory. Chci, dle svých možností, neustále pomáhat 
zákazníkovi a  poskytovat mu co nejobsáhlejší in-
formace o nabízených produktech. Což skýtá velké 
množství školení a  prezentací produktů. Pro mě 
jsou také důležité vztahy se zákazníky, proto se sna-
žím o jejich upevňování. V rámci pracovních funkcí 
jsou to samozřejmě i dennodenní konzultace s do-
davateli ohledně produktů a podmínek spolupráce. 
Mám rád svou práci.

Jak by jsi ohodnotil své vztahy s kolegy?
Já to řeknu takto, a doufám, že vyjádřím názor obou 
stran: jednoznačně více než dobré. Když strávíte 10 - 
12 hodin denně v tomto super teamu, tak musíte mít 
i dobré vztahy. V opačném případě by to nefungovalo 
a asi bych to vzdal.

Co považuješ v divizi Zabezpečení objektů za nej-
větší úspěch roku 2012?
No určitě je to získání důležitých značek do našeho 
portfolia - Comelit, Umirs a naše nejnovější novinka 
- kamerové systémy Dahua, se kterými máme velké 
plány. S tím souvisí i vývoj vlastních řešení s použi-
tím našeho softwaru pro rozpoznávání SPZ. V  roce 
2012 jsme zaznamenali vysoký nárůst obratu naší 
divize, na kterém má podíl celý team, tj. produktoví 
manažeři, technická podpora, jakož i  noví členové 
naší sestavy.

Jaké máte jako divize ZO plány v  blízké budouc-
nosti?
V první řadě chceme dotestovat a zařadit do portfolia 
více produktů od výrobce značky Dahua. Máme také 
nový skvělý produkt, o  kterém chceme zvýšit pově-
domí, protože má jednoznačně budoucnost - UR Fog. 
Má daleko lepší parametry než konkurenční výrobky 
a výhodnou cenu. A samozřejmě pro naše zákazníky 
přinést novinky, které budou pro ně užitečné. 

Děkujeme za rozhovor a  přejeme hodně dalších 
úspěšných projektů.

Roman Roxer, M.Sc. 
technický ředitel - zabezpečení objektů

SEZNAMKA
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Marcel do naší společnosti nastoupil v  únoru toho-
to roku na pozici obchodně - technického zástupce 
pro divizi AA. Pochází z Přílep u Holešova, vystudoval 
SPŠ Holešov, odbor Management a marketing. Přiná-
šíme Vám nyní rozhovor, ve kterém Marcela poznáte 
z té osobnější stránky.

Na začátek Tě u nás ve společnosti srdečně vítáme. 
Řekneš nám něco o Tvých předchozích pracovních 
zkušenostech?
Děkuji pěkně a odpovím velmi rád. Po návratu z po-
vinné vojenské služby jsem pracoval jako barman, 
vrchní číšník, provozní v  restauraci a  disco klubu. 
Po tomto období, kdy jsem se víc bavil než abych 
něco budoval, jsem začal pracovat jako obchodní 
zástupce pro jednu velkou mezinárodní známou 
společnost. Pracoval sem tam však jen necelý rok, 
a  to z  důvodu, že jsem vyhrál výběrové řízení na 
atraktivní marketingově-organizační pozici v  jiné 
mezinárodní společnosti. Tady byla moje náplň 
práce hodně zaměřena na gastronomii, plánování 
logistiky na festivalech a  cestování na různé akce 
s touto společností spjaté.

Tak to máš za sebou bohaté gastronomické zkuše-
nosti. Jak jsi se vlastně dostal k autům?
Po roce a půl práce jsem se rozhodl k razantním změ-
nám ve svém životě a  odklonil jsem své působení 
od gastronomie k  automobilovému průmyslu. Začal 
jsem pracovat ve společnosti zaměřené na zabezpe-
čení vozidel na pozici regionálního manažera pro se-
verní Moravu. Po roce působení na této pozici jsem 
dostal na starosti kraj Jihomoravský, část Zlínského 
kraje a Vysočinu. Moje práce spočívala v navštěvování 
strategického partnera, budování vztahů, plánování 
prodejních akcí, koordinace objednávek pro velko-
odběr, podpora technického a vývojového oddělení. 
U společnosti jsem působil více jak pět let.

A  jaký byl důvod přechodu do společnosti Total 
Security Systems?
Po těch pěti letech jsem cítil, že potřebuju udělat další 
krok. Chtěl jsem se posunout zase o kus dál a využít 
svých zkušeností a kontaktů v „autobranži“. A tak jsem 
se rozhodl žádat o práci ve společnosti Total Security 
Systems, s.r.o.

Jaká bude Tvá pracovní náplň v TSS?
Především se budu starat o  stávající zákazníky spo-
lečnosti, ale také rozvíjet aktivity spojené s produkty 
TSS. Mám velké zkušenosti s  obchodem a  dostatek 
kontaktů. V TSS cítím velký potenciál růstu. Hlavní dů-
vod, proč jsem se rozhodl pro společnost Total Securi-
ty Systems, je produktová vyváženost a široká paleta 
nabízeného zboží. Myslím si, že společnost TSS může 
byt užitečným obchodním partnerem i  pro řadu 
autosalonů v České republice.

Co Tvoje soukromí? Jak trávíš volný čas?
Momentálně žiji ve městě Kroměříž a volný čas trávím 
nejraději v kruhu svých přátel. V zimě rád lyžuji, rád 
si zahraji squash nebo badminton. V  létě trávím čas 
na kole nebo na chatě s přáteli. S přítelkyní rádi cho-
díme po horách nebo po památkách.

Tvoje očekávání od společnosti?
Na práci v TSS se hodně těším, protože věřím, že mě, 
jak jsem již zmiňoval, posune zase o  kus dál. Navíc 

v  kolektivu zaměstnanců, který jsem měl možnost 
zatím poznat, jsou fajn lidi, se kterými se bude určitě 
dobře spolupracovat. Věřím, že i  já budu přínosem, 
a že lidé zde pracující mě ocení jako člověka i kolegu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů 
a spokojených zákazníků.

SEZNAMKA
Marcel Sedlář 

obchodně – technický zástupce divize AA
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SPOLEČNÉ ČEKÁNÍ NA KONEC SVĚTA
21. 12. 2012, OŠČADNICA, Hotel Marlene

TSS pořádá pravidelně teambuildin-
gové akce pro své zaměstnance. Let-
ní – sportovně zaměřené a Vánoční.  
Vánoční akce, kterou jsme absolvovali loni, byla po-
prvé dvoudenní. Společným přesunem, obědem 
a  ubytováním jsme odstartovali další „projekt“ ve-
doucí k   posilování přátelských firemních vztahů. 
Nechyběl však ani prostor ke společnému zhodno-
cení výsledků a seznámení se s plány na další rok. 
K   prodloužení doby střízlivosti přispěli společné 
aktivity miniteamů, možnost využití wellness cen-
tra nebo  večerního lyžování.

 

To bylo také hlavní náplní následujícího dne. Posled-
ní adventní sobota na prosluněném svahu Velké Rači 
přispěla ke zmírnění předvánočních shonů a ke spo-
lečnému „zchlazení hlavy“ po protančené noci.

Posuďte sami, ne-
bylo nám dobře...?

MEETING S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY
Oščadnica, Hotel Marlene 

Každý rok se snažíme spojovat příjemné s užitečným. 
Uspořádání firemní akce spolu s našimi zákazníky je 
toho důkazem. Opět jsme vsadili na ověřenou kla-
siku a setkali se v oblíbené Oščadnici. Počasí přálo, 
atmosféra byla úžasná. Program odstartovalo dobití 
energie obědem, následovala prezentace našich no-
vinek v CCTV, přístupových systémů a zamlžovacího 
systému UR FOG, jež byl přímo na místě i názorně  

 
 
 
předveden. Abychom se příliš nezabývali „prací“, byl 
další program věnován už jen zábavě. Tradiční slo-
venská kultura se podepsala i na zaměření soutěžních 
disciplín. Řezání dřeva, hod sekerou, zatloukání hře-
bíků, změření sil ve fotbalovém zápase, odpočinek 
ve wellnes a zakončení dne dobrou večeří spojenou 
s předáním výher a volnou zábavou až do rána. Podí-
vejte se, jak umíme utužovat vztahy ...

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU
     sehraného TEAMU!
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TSS Group - TRENČÍN

Kontakty

Rádi bychom Vás blíže seznámili s prostředím TSS. V každém čísle Vám proto představíme vždy 
jednu pobočku, ukážeme Vám naše prostory, lidi, kteří pro Vás pracují, a co všechno můžete vidět, 
když nás navštívíte. Jako první přinášíme  krátkou fotoreportáž z naší centrály – TSS Trenčín. 
Račte vstoupit ...

TRENČÍN
K Zábraniu 1653
911 01 Trenčín
tel.: +421 32 744 59 21
e-mail: tssgroup@tssgroup.sk

BRATISLAVA
Bajkalská cesta 31
821 05 Bratislava
tel.: +421 2 534 174 15
e-mail: bratislava@tssgroup.sk

KOŠICE
Myslavská 2/B
040 01 Košice
tel.: +421 55 381 29 07
e-mail: kosice@tssgroup.sk

ZLÍN
Tř. Tomáše Bati 145
763 02 Zlín - Louky
tel.: +420 577 019 606
e-mail: tssgroup@tssgroup.cz

PRAHA
Hostivařská 1109/48
102 00 Praha
tel.: +420 273 134 623
e-mail: praha@tssgroup.cz

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU
     sehraného TEAMU!




