MONITORING POHYBU OSOB

na stavbách

umožní sledování aktuálních stavů zaměstnanců (jak vlastních tak i subdodavatelských firem)
hlavním cílem systému je splnit požadavky legislativy vyplývající ze zákonů:
- zákon č.309/2006 Sb., který upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně
právních vztazích a zajištění bezpečnosti
- stavební zákon č.183/2006 Sb.
- vyhláška č. 499/2006 Sb příloha č.5: Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu
o stavbě
poskytne přehled o průchodech a vjezdech na staveniště
nově je možné evidovat i docházku, je tedy výhodným informačním zdrojem pro tvorbu mezd
a výkazů
identifikační karty je možné vybavit potiskem a používat je zároveň jako
služební průkazy
je navržen pro ovládání jakýchkoliv elektromechanických přístupových
zařízení (turniket, závora, brána, dveřní zámek atp.)

Systém SITEgate (překlad: ”brána stavby”) zajišťuje kontrolu pohybu a evidenci
přítomnosti osob na stavbách. Díky důmyslnému provedení je velmi odolný a
maximálně vhodný do náročného a mnohdy proměnlivého prostředí staveb. Díky
stavebnicové architektuře je možné jeho pomocí realizovat kontrolu od malých až
po rozsáhlé areály staveb.
Systém umožňuje jak nahlížení přes internet, tak i okamžitou kontrolu pro
ostrahu, kdy dokáže zobrazovat fotografii každého průchozího pracovníka, čímž
dochází ke dvojí kontrole. Lehce tak zákazník získává přehled o odpracované
době svých zaměstnanců i subdodavatelských firem i o aktuálním stavu počtu
osob na stavbě.

Navíc pro SITEgate v. 3 je
možné využít doplnění o segment:
lékárnička
klíčové hospodářství
vše v jednotném designu.

Již třetí generace úspěšného systému
Vyspělá technologie
Příznivé pořizovací náklady
Možnost krátkodobého i dlouhodobého
pronájmu
Dodávka a instalace systému na klíč
Komplexní informace
Snadná obsluha
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DOCHÁZKA

MONITORING POHYBU OSOB na stavbách

Modulární elektronický evidenční systém
Kontroluje oprávnění ke vstupu,
zaznamenává průchody
Eviduje pohyb osob
Monitoring aktuální přítomnosti v areálu
Možnost klasické evidence docházky
Databáze pracovníků, dodavatelů, návštěv
Identifikace pomocí bezkontaktních
identifikačních médií (karet)

Příklady instalací systému SITEgate na stavbách

Poskytuje detailní informace pracovníkovi

OC Chodov, SKANSKA (2005-2007)
ČSOB Radlická, SKANSKA (2006-2008)
Rekonstrukce Hlavního nádraží Praha, METROSTAV (od 02/2007)
E-gate, Dejvice, SKANSKA (2006-2008)
Hotelový komplex Malá Strana Sv.Tomáš, SKANSKA (od 2006)
Bytový komplex Slatinka, SKANSKA (2007-2009)
Rekonstrukce památníku Vítkov, SKANSKA (od 04/2008)
Bytový komplex Ermitáž, Praha 2 Vítoň, SKANSKA (2006-2009)
Bytový komplex Břežanské údolí, VCES (od 08/2007)
Bytový komplex Romance II, Uhříněves, SKANSKA (od 2007)
Bytový komplex Jahodnice, SKANSKA (od 2008)
Bytový komplex Slunečný vršek, GEMO (od 02/2009)
Bytový komplex Rezidence Korunní, Metrostav (10/2008)
Kancelářský komplex Vysočanská brána, Praha 8, SKANSKA (2008-2009)

ostrahy o procházející osobě
Možnost externí přídavné signalizace
Snadné nastavování přístupových práv
Umožňuje vzdálené (ruční) ovládání
elektromech. přístupových zařízení
Odolné provedení maximálně vhodné
do prostředí staveb
Snadné přemístění systému dle aktuální
potřeby kontroly a evidence
Identifikační médium poslouží i jako
služební průkaz
Systém je poskytován i do pronájmu

Odolné terminály

Karta jako služební průkaz
První stavební s.r.o.
Praská 18,
Praha 13

Jana Novotná
Odbor výstavby
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