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Vážení obchodní partneri, milí čitatelia, 

prvý pol rok 2022 sme úspešne zavŕšili a preto nám 
dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o niekoľko zaujíma-
vostí z prostredia TSS Group. Aj tento krát sme sa na 
stránky bulletinu, ktorý práve držíte vo svojich rukách, 
snažili zhrnúť novinky, technologické trendy a inovácie, 
s ktorými prichádzajú naše jednotlivé divízie. Nepretržite 
vyvíjame moderné vzorové koncepty s cieľom pokračo-
vať v tomto smerovaní aj v budúcnosti a neustále pra-
cujeme aj na svojej vlastnej expanzii. Týmto spôsobom 
môžeme nielen rýchlo reagovať na trendy a vývoj trhu, 
ale sa aj aktívne podieľať na ich vytváraní.

Počas uplynulých mesiacov sme sa zúčastnili výstavy 
Moto Boat Show v Bratislave, ale aj medzinárodného 
autosalónu v Sofii a pripravili sme pre Vás Roadshow 
plnú najaktuálnejších noviniek. V rozhovoroch sme 
vyspovedali našich kolegov a pokúsili sme sa Vám pri-
niesť aj niečo z ich súkromia.

Okrem sveta moderných technológií spoločne 
nazrieme aj do „TSS-kových“ mimopracovných akti-
vít, ktoré upevňujú naše medziľudské vzťahy. Pozitívny 
pohľad na svet dokáže hotové zázraky. Po dvoch dlhých 
a únavných rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať 
našu tradičnú letnú akciu, ktorej program býva vždy 
pestrý, postavený na zážitkoch s cieľom maximálneho 
využitia času a priestoru. Kombinácia indoorových 
a outdoorových aktivít prináša dynamický charakter, 
zábavu, ale aj naplnenie vopred stanovených tímových 
cieľov. Preukazuje sa športový duch a súťaživosť nielen 
jednotlivých zamestnancov, ale aj celých tímov odde-
lení a divízií. Tento rok bola však naša letná akcia o niečo 
výnimočnejšia, chcete vedieť prečo? Na nasledujúcich 
stránkach nášho bulletinu sa to dozviete. 

Prajeme Vám všetko dobré a príjemné čítanie !

Redakčný tím zabezpeč.to

zabezpeč.to, bulletin spoločnosti TSS Group a. s., nielen 
o zabezpečení. Vydáva TSS Group a. s., Továrenská 

4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 59 21, 
e-mail: marketing@tssgroup.sk, www.tssgroup.sk.  

Grafická úprava: Jakub Dočár, Pavol Oslej, Andrej Gudiak. 
Vlastný náklad.
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MARKETINGOVÝ MANAŽÉR DIVÍZIE ZABEZPEČENIA OBJEKTOV 

Na marketingovom oddelení pôsobíš 
12 rokov. Ako si sa dostal k pozícii marke-
tingového manažéra?
Postupným pridávaním činností a ľudí, ktorí 
pod marketing spadajú vznikla potreba pozí-
cie, ktorá by marketingový tím riadila. Ako 
grafický dizajnér som už za tie roky dobre 
poznal vnútrofiremné procesy a bežne rie-
šil úlohy aj s inými oddeleniami či vedením. 
K tomu som pridal aj skúsenosti z mimopra-
covného času, samovzdelávania, a tak sme 
sa na obsadení tejto pozície dohodli. 

V čom spočíva Tvoja práca?
Vo vedení a pomáhaní nášmu divíznemu 
marketingovému tímu, v riešení požiada-
viek na marketing, v komunikácii s obchod-
ným, technickým či iným oddelením, prí-
padne s našimi dodávateľmi či agentúrami. 
Príprava a koordinácia kampaní či iných 
marketingových aktivít, vyhodnocovanie 
týchto činností, art directing, atď.
 
Je podľa Teba dôležitejší online alebo 
offline marketing?
Podľa mňa sa nedá jednoznačne odpove-
dať. Záleží aký produkt, služba či spoloč-
nosť sa má komunikovať plus je tam veľa 
ďalších faktorov, ako cieľová skupina a pod. 
Vo všeobecnosti je ale podľa mňa najlepší 
mix online a offline aktivít. V akom pomere, 
záleží už od vyššie spomínaných vecí.

Sleduješ nové trendy v oblasti marke-
tingu?
Sledujem blogy a weby, ktoré sa zaoberajú 
ako marketingom, tak aj grafickým dizaj-
nom a pod. Ako všetko, tak aj marketingové 
príležitosti sa menia. Spolu s novými tech-
nológiami či aktivitou a zvyklosťami nás 
všetkých, sa menia, ale aj prichádzajú nové 
možnosti.
 
V roku 2021 sa TSS Group podarilo spus-
tiť nový web, ktorého realizácia zabrala 
členom marketingového tímu veľa času 
a energie. Na čom aktuálne na oddelení 
intenzívne pracujete?
Web je „živý organizmus“, ktorý nebude 
nikdy hotový . Stále je čo vylepšovať, pri-
nášame našim zákazníkom ďalšie funkcio-
nality pre čo najpohodlnejší nákup a pod-
poru. Vyhodnocujeme spätné väzby spolu 
s analytickými nástrojmi, na základe kto-
rých náš web stále vylepšujeme. Nie všetko 
môžem prezradiť, ale pracujeme na ďalších 
a ďalších akciách, školeniach, kampaniach 
a iných aktivitách pre našich terajších, ale aj 
budúcich zákazníkov . 
 
V priestoroch sídla TSS Group máme nové 
nahrávacie štúdio s vysokokvalitným 
vybavením. Za akým účelom vzniklo?
Už pred pandémiou sme natáčali veľa 
videí, či už na zverejnenie alebo konkrétne 

Jakub
DOČÁR
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priniesla ešte aj zvýšený počet webiná-
rov a online školení pre našich zákazníkov. 
Všetky tieto činnosti sme chceli kvalitou 
obrazu a zvuku povýšiť na úroveň, s ktorou 
budeme spokojní ako my, tak aj naši sledo-
vatelia. Preto vzniklo toto nahrávacie štúdio. 
 
Môžeš nám prezradiť, aké rôzne nástroje 
používate na oslovenie zákazníka a budo-
vanie povedomia o TSS Group?
Konkretizovať nebudem, ale je to mix online 
a offline kampaní spolu s ďalšími aktivitami. 
 
V súčasnosti je práca v marketingu veľmi 
populárna, mnohí mladí ľudia majú o ňu 
záujem. Je dôležité mať k práci v tejto 
oblasti vzdelanie?
Je to profesijná oblasť, kde je potrebné 
určité vzdelanie a prehlaď. Sú ale aj pozície, 
kde je dôležitejší talent, kreativita, zmysel 
pre detail a ďalšie vlastnosti, ako to, že ste 
„vyučený“.

Postrehol si na trhu už aj Ty, že firma, ktorá 
nedisponuje až takými kvalitnými pro-
duktmi, ale má skutočne dobrý marketing, 
je úspešnejšia ako tá, ktorá má poctivé 
výrobky, ale marketingu sa nevenuje?

Určite, môžeme to vidieť dennodenne, ale 
nevenovať sa marketingu vôbec, je to naj-
horšie čo môže akákoľvek spoločnosť spra-
viť. A je jedno, či ponúka kvalitné produkty, 
menej kvalitné alebo služby, keď o tom nikto 
nevie. 

Pandémia Covid-19 priniesla so sebou 
mnohé nariadenia a z nich vyplývajúce 
obmedzenia. Ovplyvnilo to aj spotrebiteľ-
ské správanie?
Je to rôzne podľa odvetvia, ale približne 
polovica spotrebiteľov zmenila svoje 
nákupné správanie. Či už išlo o presun viac 
do online priestoru alebo veľkosť nákupov. 

Ako by podľa Teba mala vyzerať značka 21. 
storočia?
Závisí od toho o akú alebo čoho značku by 
išlo. Ale vo všeobecnosti by mala byť podľa 
mňa čo najviac originálna, odvážna a mať 
pre ľudí aj prídavnú hodnotu. 

Aká vlastnosť by podľa Teba nemala chý-
bať marketingovému pracovníkovi?
Záleží od konkrétnej pozície v rámci mar-
ketingu, ťažko jednu vypichnúť. Niekedy je 
potrebné mať analytické myslenie, inokedy 
dobrý nápad. 

S akými hodnotami by si zákazníci mali 
spojiť značku TSS Group?
V rámci našej B2B divízie je to hlavne pod-
pora pre našich zákazníkov. Či už je to tech-
nická pri inštaláciách alebo obchodná pri 
projektoch. 

Čítaš aj nejaké knihy o marketingu?
Priznám sa, že knihy nečítam, počúvam 
audio knihy prípadne podcasty venované 
marketingu a popri tom čítam už spomí-
nané weby a blogy.

Čo Ťa na Tvojej práci najviac baví?
Z veľkej časti je druh mojej práce zároveň 
aj mojím hobby. Baví ma na nej najmä kre-
ativita, možnosť sebarealizácie a viditeľný 
výsledok.
 
Máš nejakú pracovnú výzvu, ktorú by si rád 
dosiahol?
Každý by mal mať podľa mňa svoje výzvy, 
či už pracovné alebo osobné a za nimi si ísť. 
Buď rastieme alebo sa stagnáciou postupne 
zmenšujeme. Ja si ale tie svoje nechám pre 
seba .

Čím vo svojom voľnom čase kompenzuješ 
pracovný nápor?
Keď už mi popri všetkých aktivitách zostane 
kúsok voľného času, tak ho najradšej trávim 
alebo oslavujem s priateľmi či rodinou. 
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H5MOD MODULÁRNA KAMERA 
A H5A-MOD-2P HLAVNÁ JEDNOTKA

Avigilon tento rok priniesol na trh aj ich dizajnovú 
novinku s označením H5MOD. Táto kamera je 
doteraz najmenšia kamera od tohto renomovaného 
výrobcu s objektívom o rozlíšení 5 Mpx. Modulárna 
kamera Avigilon H5MOD je navrhnutá pre oblasti 
s obmedzeným priestorom alebo pre miesta 
vyžadujúce diskrétnosť a nenápadnosť. 

Svojou malou konštrukciou a nenápadným dizajnom 
je vhodná pre riešenia ako sú bankomaty, policajné 
vypočúvacie miestnosti, pokladne, vchody budov 
a podobne. Svojim odolným telom je vhodná aj do 
náročnejších podmienok. Pre správne fungovanie 
je potrebné použiť kameru súčasne s hlavnou 
jednotkou H5A-MOD-2P. Na prepojenie týchto 
dvoch zariadení je najvhodnejšie použiť špeciálny 
BNC kábel. 

Hlavná jednotka je rovnako ako kamera vyrobená 
z odolného hliníka, pričom je do jednotky možné 
pripojiť dve kamery. Ako úložisko pre záznam sa 
používajú pamäťové micro SD karty. Takto vybavený 
systém podporuje video analýzu novej generácie 
pre vylepšené rozpoznávanie objektov, detekciu 
nezvyčajnej aktivity, rozpoznávanie tvárí  a podobne.

MALÁ, NO ROBUSTNÁ AVIGILON H6M 

Kamery kanadského výrobcu Avigilon sú 
obľúbené vďaka odolnému a funkčnému dizajnu, 
vysokej kvalite obrazu a hlavne vďaka špičkovým 
analytickým funkciám. Avigilon nedávno uviedol na 
trh novú sériu kamier H6M - mini dome, ktoré sú 
priamym nástupcom modelového radu kamier H5M. 

Nová séria H6M oproti svojmu predchodcovi 
ponúka pokročilú analýzu objektov, vďaka ktorej 
dokáže rozpoznať, či sa jedná o osobu alebo 

vozidlo. Kamera taktiež 
disponuje detekciou 
neobvyklej aktivity. Vďaka 
týmto funkciám sa zvyšuje 
úspešnosť rozpoznávania 
objektov, vďaka čomu sa 
minimalizuje počet  falošných poplachov. Ďalšou 
užitočnou vychytávkou je i funkcia učenia sa 
na príklade, pri ktorej vieme kamere manuálne 
pomôcť rozpoznať objekty. Ak sa vyskytne problém 
s rozpoznaním osoby alebo vozidla, môžeme 
kamere pomôcť spoznať objekty  spôsobom, kedy 
v zázname pri jeho chybnej identifikácii manuálne 
dopíšeme, o aký objekt sa jedná. Tento postup 
musíme zopakovať minimálne u šesťdesiatich 
objektov, pokiaľ sa kamera naučí nové vzorce, 
vďaka ktorým úspešnosť rozpoznania bude 
na vyššej úrovni. Kamere samozrejme nechýbajú 
ani ďalšie technológie ako WDR, LightCatcher, 
Idle Scene Mode HDSM slúžiace pre optimalizáciu 
dátového toku. Praktická konštrukcia kamery 
umožňuje jednoduchú zapustenú alebo povrchovú 
montáž.

SPOZNAJTE NAŠE NOVINKY 
NA POLI MINI KAMIER

Pre zhliadnutie videa o modulárnej 
IP  kamere Avigilon H5A naskenujte 
prosím QR kód. 

Pre zhliadnutie videa o mini dome 
IP kamere Avigilon H6M naskenujte 
prosím QR kód. 



DOKONALÁ KOMBINÁCIA PREPOJENÍ
PRE KOMFORT BEZPEČIA

Chcete dostávať do mobilu notifikácie 
z kamerového systému o pohybe na vašom 
pozemku, ale nechcete neustále vypínať tieto 
upozornenia počas vašej prítomnosti doma? 
Z tohto dôvodu vám prinášame riešenie. 

V spolupráci so zabezpečovacím systémom 
od spoločnosti Satel a kamerovým systémom 
Dahua máme k dispozícii špeciálne vyvinutý 
firmware pre radu Dahua NVR4XXX-4KS2 
a NVR5XXX-4KS2, vďaka ktorému tieto zázna-
mové zariadenia medzi sebou spolupracujú. 

Ak sa preto nachádzate doma s odkódovaným 
zabezpečovacím systémom v režime 
nestráženia, ústredňa EZS (elektronické 
zabezpečovacie systémy) automaticky 
odovzdá prostredníctvom alarmových výstupov 
informáciu do NVR zariadenia, ktoré vám 
nebude počas tejto doby posielať alarmové 
notifikácie a odošle tento príkaz napríklad TiOC 
kamerám (reproduktor, mikrofón a svetelná 
signalizácia v jednom zariadení), aby boli 
z pozície alarmových hlásení neaktívne. 
Alarmovými notifikáciami sa nerozumejú len 
hlásenia o poplachoch, napríklad v mobilnej 
aplikácii, ale tiež ovládanie alarmových LED 
diód a reproduktorov na strane TiOC kamier, 
ktoré dokážu svojimi aktívnymi prvkami 
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narušiteľa odradiť od jeho konania. Pri odchode 
užívateľa z domu (čiže pri uvedení EZS do režimu 
stráženia), EZS odošle signál kamerovému 
systému a povolí posielanie a zdieľanie 
alarmových stavov aj z kamerového systému 
a naopak  po návrate domov a uvedení EZS do 
režimu nestráženia bude rovnako neaktívny aj 
kamerový systém. 

„Táto funkcionalita sa stáva veľmi 
populárnou v prípade všetkých objektov, 
kde doteraz dochádzalo k zapínaniu 
a vypínaniu bezpečnostných technológií 
v rámci viacerých typov zabezpečenia, 
a je teda z pozície koncových používa-
teľov naozaj veľmi žiadanou.“

V druhej polovici  roka 2022  bude dostupná  verzia 
firmware pre radu Dahua NVR4XXX-4KS2/L 
a  NVR5XXX-4KS2, kde  bude prebiehať komu-
nikácia s ústredňou Satel Integra cez lokálnu 
sieť a nebude potrebné prepájať alarmový 
výstup z NVR na priamo do ústredne.

NIE JE DETEKTOR AKO DETEKTOR
PREPOJENIE DAHUA NVR 
S ÚSTREDŇOU OD SATELU

Pre zhliadnutie videa o prepojení 
Dahua NVR a ústredne Satel 
naskenujte prosím QR kód. 
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Auto postavené na brzdových kotúčoch, prelia-
čené prahy, či iné rozsiahle poškodenia. Aj takto 
môže vyzerať veľmi nepríjemná ranná návšteva 
parkoviska. Kolesá sú totiž aj v dnešnej dobe 
veľmi ľahkou a cennou korisťou pre zlodejov, 
ktorí na rozdiel od svojich kolegov zameriavajú-
cich sa na celé autá, nemusia dokopy nič vedieť. 
Na úspešnú lúpežnú výpravu im stačí zdvihák, 
pár kľúčov a vhodná príležitosť. 

Nebezpečná nedokončená krádež
Viacero prípadov, ktoré sa u nás udiali v priebehu 
minulého roka ukazuje, že krádež kolies nemusí byť 
ani úspešná a aj tak vás môže stáť nemalé pros-
triedky, či dokonca vaše zdravie. Stačí totiž, aby 
bol zlodej počas nočnej výpravy za vašimi krás-
nymi lesklými kolesami vyrušený a nedokončená 
krádež sa premení na nehodu čakajúcu za rohom. 
Nasledovná scéna ako z akčného filmu, kedy vás 
vaše koleso opustí v tej najnebezpečnejšej zákrute 
zamrazí aj ostrieľaných majstrov volantu.

Nielen tuningové klenoty
Časy, kedy sa krádeže kolies týkali najmä cenných 
diskov od známych značiek z druhovýroby, sú 
už dávno preč. V súčasnosti je najväčší záujem 
o originálne disky nielen prémiových vozidiel. 
Tieto kolesá sú nenápadné, je jednoduchšie ich 
predať a zároveň je o ne veľký záujem. Väčšina 
výrobcov takéto kolesá z výroby ničím nechráni 
pred krádežou, a preto predstavujú skutočne 
ľahkú korisť.

Zárukou nie je ani garáž
Ak si hovoríte, že vás sa tento problém netýka, 
nakoľko parkujete svoje autíčko v suchej 
a bezpečnej garáži či parkovacom dome, 
budete asi prekvapený pri zistení, že ani tento 
druh ochrany nie je dokonalý. V uzatvorenom 
priestore totiž zlodej nebudí žiadne podozrenie, 
nikto ho nevidí ako narába s kľúčom uprostred 
tmavej ulice a na všetko tak môže mať viac času.

Bezpečnostné skrutky pomôžu
Známym a široko používaným spôsobom 
ochrany kolies sú bezpečnostné skrutky 
s unikátnym tvarovaním, ktoré umožňuje ich 
uvoľnenie len s originálnym kľúčom. Toto zabez-
pečenie kolesa predstavuje prekážku najmä 
pre neskúsených a nepripravených páchateľov. 

Ochrana, o ktorej nemusíte ani vedieť
Presne takú ochranu s maximálnou účinnosťou 
vám ponúkajú systémy Pandora vybavené náklo-
novými, otrasovými či pohybovými snímačmi strá-
žiacimi vaše vozidlo 24 hodín denne, sedem dní 
v týždni. O každom pokuse o zdvihnutie, manipu-
láciu či hrubé zaobchádzanie s vaším vozidlom, 
či akoukoľvek jeho časťou, ste okamžite informo-
vaný a môžete podniknúť všetky potrebné kroky 
pre jeho zabezpečenie. V porovnaní s akoukoľvek 
inou metódou zabezpečenia vás Pandora upozorní 
na podozrivú činnosť hneď v jej začiatku, vďaka 
čomu môžete zabrániť akémukoľvek poškodeniu 
skôr ako bude neskoro. Okrem tichého alarmu na 
vašom mobilnom telefóne, sa samozrejme spustí 
aj hlasný alarm, ktorý na vozidlo a zlodejov v akcii, 
zaručene upúta pozornosť okolia, čo je spoľahlivý 
spôsob ako prekaziť akúkoľvek krádež.

Ak sa pýtate, ktorý z modelov zabezpečenia 
Pandora disponuje 3D akceleračným snímačom, 
schopným zaznamenať otrasy, manipuláciu či 
zmenu náklonu, odpoveď je veľmi jednoduchá. 
3D snímačom sú totiž vybavené všetky auto-
mobilové systémy Pandora. Či si už teda zvolíte 
najdostupnejší model MINI alebo funkciami 
nabitý model ELITE, vaše kolesá, katalyzátor či 
akékoľvek iné cenné súčiastky budú v bezpečí.
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KOMPAKTNÁ 4G LTE 
AUTOKAMERA

VZDIALENÝ DOHĽAD VOZIDLA
Vzdialený video-monitoring je zvyčajne voli-
teľnou funkciou drahých a komplikovaných 
záznamových systémov. Väčšina užívateľov ju 
považuje za pomyselnú čerešničku, ktorá je 
pre bežnú prevádzku cenovo ťažko dostupná. 
Doba sa ale mení. Thinkware, kórejský výrobca 
najmodernejších záznamových autokamier, 
prináša na trh model T700, ktorý je svojou funkč-
nosťou, jednoduchosťou a variabilitou, ideálny aj 
pre menšie firmy a koncových užívateľov.

Pozrime sa čo dokáže
Je potrebné mať k dispozícii dátovú nano SIM 
kartu od mobilného operátora. Po prvotnej regis-
trácii sa kamera pripája na internet automaticky. 
Prostredníctvom mobilnej aplikácie Thinkware 
Connected a služby Connected Service umožňuje 
4G pripojenie, teda náhľad na kamery a  nasta-
venie, z akéhokoľvek miesta s pokrytím 4G.
                                
T700 ponúka 140° záber na cestu s rozlíšením 
fullHD, čo je ideálna voľba vzhľadom na spot-
rebu dát a kvalitu videa. Používatelia môžu ťažiť 
zo super nočného módu a parkovacieho režimu, 
ktorý zahŕňa detekciu pohybu a nárazu alebo 
časozberné nahrávanie plus energeticky úsporný 
parkovací režim. Na Cloud ukladá históriu jázd, 
pomocou senzorov automaticky eviduje zrých-
lenie, brzdenie, ale aj nebezpečné priblíženie 
a prekročenie čiary (ADAS funkcie). Tieto udalosti 
prehľadne označí v mape a umožňuje ich filtro-
vanie. Aplikácia dokáže vozidlo lokalizovať, po 
kliknutí na tlačidlo zobrazí detail na mape kde sa 
vozidlo práve nachádza. 

Ochrana proti manipulácii
Kamera registruje zmenu režimu a notifikáciou 
informuje užívateľa na mobil. To znamená, že ak 
neoprávnená osoba odpojí kameru od napá-
jania, užívateľ dostane 2 upozornenia, na otras 
vozidla a na vypnutie kamery. Navyše kameru je 
možné osadiť do uzamykateľného puzdra, čím 
zabránime manipulácii s SD kartou, SIM kartou, 
tlačidlom vypnutia a pripojením.

Keď dve oči nestačia
Výhodou je aj variabilita systému. Základné 
balenie obsahuje len hlavnú kameru, ku ktorej 
je ale možné priamo pripojiť jednu prídavnú s IR 
prísvitom. Potom nie je problém skontrolovať 
pasažierov na zadných sedadlách, alebo nalo-
žený tovar aj v úplnej tme. Ak by to nestačilo, 

pridaním modulu MB-100 dostaneme možnosť 
pripojiť ďalšie 3 kamery. Takto vyskladáme multi-
kanálový systém, ktorý obsahuje až 5 objektívov. 

Čo ak vozidlo parkuje?
V riadnom parkovacom režime je možné 
z mobilu vyvolať on-line prístup v ľubovoľnom 
čase. Pokiaľ ale chceme parkovací režim predĺžiť 
na maximum, vzhľadom na obmedzenú kapacitu 
batérie, T700 má po nastavení Powersave módu, 
medzi kamerami bezkonkurenčný prúdový 
odber, iba 80mA. V tomto móde kamera začne 
nahrávať iba po otrase, ale zobudí sa už po 
jemnom „ťuknutí“ a odošle notifikáciu na mobil 
– vtedy si užívateľ môže pozrieť online video 
a polohu v mape.

Využitie v prevádzke
Vzdialený prístup dáva možnosť reagovať 
na situáciu, pretože môžete sledovať cestu pred 
vozidlom, nahliadnuť do kabíny alebo ložného 
priestoru, a to z pohodlia Vášho domova alebo 
kancelárie. Takto si dokážete overiť informácie 
(a nemusí o tom nikto vedieť), ktoré inak dosta-
nete iba sprostredkovane telefonicky. T700 
je ideálna pre podnikanie v doprave, ako sú 
taxislužby, distribúcia, expresné zásielkové 
služby, ale aj pre osobné vozidlá fyzických osôb.

Na záver treba uviesť, že k dispozícii sú 3 služby 
Thinkware Connected. Každá z nich je šitá 
na  mieru pre iného používateľa, s rôznym 
rozsahom využívania funkcií. Zákazník si tak 
môže vybrať čo mu vyhovuje najviac, pričom 
základná služba je 2 roky zdarma a aj potom je 
mesačný paušál len symbolický.
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Systém TSS monitoring prináša nové funkcionality. 
Jednou z nich je aj plánovač trás, ktorý je dostupný 
vo webovom rozhraní a v rôznych verziách pláno-
vania. Práca sa stáva organizovanejšou a jedno-
duchšou. Užívateľovi pomáha dodržiavať termíny 
a uľahčuje výpočet prepravného.

Naplánovanú trasu je možné poslať prostredníc-
tvom emailu. Vo webovom rozhraní je možnosť 
načítania danej trasy cez QR kód. Plánovanie je 
možné aj na základe vlastného zoznamu adries, 
resp. záujmových bodov (POI).

Plánovanie jázd a ich trás je vhodné pre rôzne 
špedičné spoločnosti, osobných alebo náklad-
ných prepravcov, jednoducho pre každého, kto 
rozváža náklad po opakujúcich sa trasách. Funkcia 
je určená pre všetky vozidlá, ktoré majú vopred 
stanovenú trasu jazdy a majiteľ vozidla (správca) 
vyžaduje jej dodržanie.

Presné naplánovanie trás výrazne pomôže 
optimalizovať trasy, nastaviť prejazdné miesta, 
zastávky a ich poradie, vďaka čomu vozidlo bude 
vykonávať trasu hospodárnejšie. Po správne 
navrhnutej trase najazdí vozidlo celkovo menej 
kilometrov a trasu môže prejsť za kratší čas. 
Majiteľ vozidiel takto môže dosiahnuť zefektív-
nenie prepravy, úsporu nákladov na pohonné 
hmoty a na opravy vozidla a v neposlednom rade 
aj úsporu nákladov za nadčasy zamestnancov.

S funkcionalitou 
zákazník získa:
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Plánovač trás
PREHĽADNÉ PLÁNOVANIE 
A ZASIELANIE TRASY

ÚSPORA NÁKLADOV

EFEKTIVITA PRÁCE

DOHĽAD NAD JAZDAMI

NAPOMÁHA PRI DODRŽIAVANÍ 
TERMÍNOV

UĽAHČUJE VÝPOČET 
PREPRAVNÉHO
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V prípade autobusov prešiel TSS monitoring 
v procese vyhodnotenia dát výraznými zmenami. 
Tím vývojárov zapracoval nové sekcie v oblasti 
monitoringu paliva. Ide predovšetkým o špeci-
álne riešenia kde prostredníctvom kapacitnej 
sondy vieme užívateľovi poskytnúť informácie 
o aktuálnej hladine paliva, spotrebe, kvalite paliva 
či dokonca jej krádeži.

Na základe špecializovaných palivových sond 
systém dokáže vyhodnocovať a poskytnúť vo 
webovom rozhraní údaje o relatívnej permitivite, 
viskozite, teplote a hustote paliva. Výstup dát je 
možné zobraziť formou grafických prehľadov, 
ktoré sú pri hlbších analýzach výborným pomoc-
níkom. 

Možnosť snímania prídavných zariadení je 
samozrejmosťou. Základom je vyhodnocovanie 
zapnutia/vypnutia klímy alebo aj zapnutia/
vypnutia vykurovania. Detegovanie týchto stavov 
napomáha pri analýze spotreby autobusov. 

Neodmysliteľnou súčasťou je monitoring paliva, 
ktorý prešiel výraznou prestavbou vo vyhodno-
covaní podozrivého úbytku paliva. Sofistikované 
algoritmy dokážu zachytiť krádež a následne, 
za pomoci rôznych typov výstupov, ponúknuť 
užívateľovi detailný pohľad na danú udalosť. 

Výpočtová správa jázd, nové druhy reportov 
a komplexné metódy vyhodnotenia paliva dodá-
vajú systému komplexnosť a ponúkajú zákazní-
kovi úplnú kontrolu nad vozovým parkom.

Okrem základných funkcionalít 
vám TSS monitoring autobusov 
poskytne:
 Meranie hladiny paliva pomocou kapacitných 

palivových sond

 Zobrazenie aktuálnej hladiny a kvality paliva

 Výpočtová správa jázd na základe požiada-
viek zákazníka

 Nové metódy vyhodnotenia podozrivých 
úbytkov z nádrže

 Prehľadné grafické zobrazenie paliva a iných 
prídavných zariadení (klíma, bufík a iné)

 Možnosť získania všetkých dostupných infor-
mácii o vozidle cez FMS (zaťaženie motora, 
celková doba chodu motora a iné)

 Doplnkové príslušenstvá ako napr. ochranné 
sitá proti krádeži paliva

 Notifikácie na úbytok paliva, tankovania, 
otvorenia nádrže
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V TSS Group pracuješ na pozícii export manažéra. 
Čo je náplňou Tvojej práce?
Moja práca sa skladá z dvoch zložiek - manažérskej 
a administratívnej. Hlavnou náplňou mojej práce je 
starostlivosť o zverené trhy. V daných krajinách sa 
rozvíjajú vzťahy so zákazníkmi a poskytuje sa im 
maximálna starostlivosť. Tiež podľa potrieb rea-
lizujem školenia na naše produkty, pravidelne sa 
zúčastňujem rôznych výstav, veľtrhov a vzťahových 
akcií so zákazníkmi. 

Aké krajiny spadajú do Tvojej kompetencie?
V mojej kompetencii je juh Európy od Talianska 
až po Turecko. Čiže konkrétne ide o krajiny ako 
Taliansko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, 
Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Turecko,  
ale aj Veľkú Britániu.

Hovorí sa: „iný kraj, iný mrav“. Vidíš rozdiely 
medzi zákazníkmi z rôznych krajín?
Je to naozaj tak, čo štát, čo zákazník, to úplne iné 
návyky, iný pohľad na mnohé veci, iný štýl komuni-
kácie. Každá národnosť má svoju hrdosť. A rovnako 
čo krajina, to iný trh zabezpečenia pre túto krajinu. 
To, čo sa v Bulharsku predáva „ako teplé rožky“ sa 
v Rumunsku nepredáva vôbec. 

Tvoja pozícia zahŕňa aj veľa cestovania. Nie je to 
pre Teba únavné?
Musím priznať, že je to veľmi únavné. Veľa záleží od 
toho, či cestujem na služobnú cestu autom alebo 
idem letecky. Veľa času stráviš prepravou. Niekedy 
z troch dní pracovnej cesty precestuješ 24 hodín, 
a to sa naozaj podpíše na kondícii organizmu. Ale 
zase tú dlhú a únavnú cestu potom vynahrádzajú 
vzťahy s tými konkrétnymi zákazníkmi, za ktorými 
ideš. Je úplne iné vidieť sa face to face (tvárou 
v tvár). Osobný kontakt je naozaj nenahraditeľný.

Čiže je to tak, že so zákazníkom, s ktorým sa stret-
neš osobne máš potom intenzívnejší vzťah?
Určite, čo sa týka takej priateľskej roviny profesio-
nálneho vzťahu, potom sa aj inak riešia následné 
požiadavky či už z našej strany alebo zo strany 
zákazníka.

Aké krajiny si doteraz už navštívil vďaka práci 
v TSS Group a ktorá sa Ti páčila najviac?
Navštívil som Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Bosnu 
a Hercegovinu, Bulharsko a Grécko. A to, ktorá kra-
jina sa mi páčila najviac je mimoriadne ťažká otázka. 
Ja som ľudomil, milujem cestovanie, spoznávanie 
nových krajín, kultúr, národností. Každá krajina má 
niečo do seba. 

Čo je podľa Teba najdôležitejšie pri získaní 
a následnom udržaní si zahraničného zákazníka?
Určitý druh flexibility z našej strany, pretože 
komunikujeme s veľkými distribútormi, ktorí majú 
pod sebou mnohých dealerov. Veľakrát to funguje 
tak, že zákazník zavolá s tým, že potrebuje zajtra 
tovar a aj keď je po 14:00 hod., v rámci dobrých 
vzťahov, to vieme vyriešiť a obratom odoslať. 
Jedno čo som sa v zahraničí naučil je „People 
deal with people“ - ľudia komunikujú s ľuďmi. 
Vzťah so zákazníkom pre mňa nekončí po odpra-
covaní 8 hodín, telefón zdvíham aj počas dovo-
lenky. Jednoznačne je podľa mňa najdôležitejšie 
z profesionálnej roviny ten vzťah posúvať do tej 
priateľskej.

Máš nejaký pracovný sen, ktorá firma by sa mala 
stať Tvojim zákazníkom?
Mám veľa pracovných snov, ale najhlavnejší je nájsť 
a následne udržať nejakú väčšiu firmu vo Veľkej 
Británii, ktorá by sa stala hlavným distribútorom. 
Zatiaľ je to náročné, pretože sa na tomto trhu presa-
dzuje pomerne ťažko, keďže je presýtený mnohými 
čínskymi produktmi a všetkého je tam v podstate 
dostatok.

Nejaký Tvoj najväčší pracovný úspech?
Čo považujem za mimoriadne veľký úspech je,  
že sa nám počas pandémie Covid-19 podarilo zostať 
silnými a mohli sme podporovať našich partnerov 
a v to isté dúfame aj teraz, počas vojny na Ukrajine, 
že naša divízia bude dostatočne silná a budeme 
naďalej rásť.

Vieme, že máte doma malé bábätko. Stíhaš sa 
venovať aj svojim koníčkom?
Okrem malého synčeka, na ktorého som veľmi 
hrdý, máme doma aj dvoch psov, už mi chý-
bajú iba rybičky a papagáj (smiech), takže toho 
času naozaj veľa nie je. Keďže som dlhé roky žil 
v zahraničí, teraz sa snažím všetok svoj voľný 
čas venovať najmä mojej manželke a synčekovi, 
ale samozrejme aj rodičom a bratom. Takže moje 
koníčky idú aktuálne bokom, ale chcel by som sa 
vrátiť k posilňovaniu.

MARTIN 
CHORVÁT
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Ako dlho pracuješ v TSS Group a čo je náplňou 
Tvojej práce?
V TSS som od roku 2020. Pracujem na technickej 
podpore GPS monitoringu a moja práca spočíva 
v riešení technických problémov zákazníkov. 

Začiatky boli určite náročné. Prezraď nám, čo Ťa 
na technickej podpore potrápilo najviac?
Keďže som v minulosti pracoval v celkom inej 
oblasti ako aktuálne v TSS Group, najväčším 
orieškom pre mňa bola komunikácia s ľuďmi, pre-
tože mnohí zákazníci nám volajú nahnevaní, roz-
rušení a keď musíš komunikovať asertívne a ústre-
tovo, pretože nenadarmo sa hovorí „Náš zákazník 
náš pán“.

Ktoré veci považuješ za najdôležitejšie pri práci 
s ľuďmi?
Určite je to férová komunikácia v zmysle, že čo 
nemôžem splniť nesľubujem, aby som zákazníkov 
zbytočne nezavádzal a tiež mať komunikáciu so 
zákazníkom vo svojich rukách. 

Čo Ťa baví na Tvojej práci najviac?
Spolupracujem so širším tímom pracovníkov ako 
sú programátori, obchodní zástupcovia, podie-
ľam sa na vývoji nových produktov, pracujem 
v skvelom tíme ľudí.

Aký je Tvoj postoj k inováciám? 
V tejto uponáhľanej dobe ide všetko vpred, takže 
môj postoj k inováciám je kladný. Aj my v TSS 
pracujeme na nových veciach a snažíme sa vytvá-
rať riešenia presne šité na mieru zákazníkov.

Ako podľa Teba vnímajú zákazníci TSS Group?
TSS Group má čo ponúknuť - je to spoločnosť, 
ktorá sa neustále posúva vpred a jej meno je na 
trhu úspešne etablované.

Za obdobie, ktoré pracuješ na technickej pod-
pore, pozoruješ zmenu správania sa zákazníkov 
a ich preferencie?
Sú z roka na rok náročnejší a požadujú viac 
funkcionalít.

Ako dokážeš prijať kritiku?
Pokiaľ je oprávnená, tak s ňou nemám problém, 
človeka to často krát vie posunúť vpred.

Prezraď nám niečo zo svojho súkromia. Čo rád 
robíš vo svojom voľnom čase?
Veľa voľného času nemám, pretože si popri práci 
dokončujem svoje štúdium a okrem toho mám 
2-ročného syna, ktorému sa snažím venovať čo 
najviac času.

Čo je pre Teba životnou motiváciou?
Vychovať z môjho syna dobrého človeka a doviesť 
ho k jeho vytúženému najvyššiemu cieľu. 

Stala sa Ti nejaká vtipná situácia pri komunikácii 
so zákazníkmi?
Sú určité skupiny zákazníkov, s ktorými je tá 
komunikácia, povedal by som, že úsmevná. 

Máš nejakých „verných“ zákazníkov, ktorých 
spoznáš už po hlase?
Áno samozrejme, s niektorými telefonujem pravi-
delne, takže skutočne už pri prvotnom pozdrave 
viem o koho ide.

Ohľadom akých vecí volajú zákazníci 
najčastejšie?
Sú to bežné požiadavky, s ktorými sa zákazníci 
stretávajú na každodennej báze. Konkrétne ide 
napríklad o požiadavky pre vylepšenie systému, 
vysvetlenie istých funkcionalít alebo overenie 
výstupných dát.

Je rozdiel v otázkach, ktoré sa zákazníci pýtajú 
telefonicky a e-mailom?
Mám pocit, že v písomnej komunikácii sú 
korektnejší, viac zvažujú a premýšľajú nad for-
muláciou a skladbou viet. Naopak, v telefóne 
vedia byť niekedy viac emoční a senzitívni, ale 
na základe mojich skúseností viem takmer vždy 
pohotovo zareagovať a spoločne tak dospe-
jeme k riešeniu.

Aké vzťahy vládnu na divízii GPS monitoringu?
Ja osobne sa tu cítim veľmi príjemne, všetci 
ťaháme za jeden povraz a keď je to potrebné, 
vieme sa vzájomne zastúpiť. Keď sa vyskytne 
nejaký problém, spoločne hľadáme riešenia, takže 
je tu veľmi cítiť tímový duch.

Máš nejakú obľúbenú myšlienku alebo motto, 
ktorým sa riadiš?
„Snaha nie je výkon“ a meno jej autora nepre-
zradím. 

RICHARD 
TOMANICA 

TECHNICKÁ PODPORA 
DIVÍZIA GPS
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MOTOBOAT SHOW

Za podporu v hokejovej sezóne 2021/2022 
získalo TSS Group od Hokejového klubu Spartak 
Dubnica ďakovný dres, ktorému sa veľmi tešíme. 
Zarámovaný dres už má v priestoroch našej 
spoločnosti svoje čestné miesto.

Aj tento rok sme sa zapojili do národnej kampane 
„Do práce na bicykli“, aby sme využili zdravší a 
ekologickejší spôsob dopravy do zamestnania, 
čím sme aspoň malou troškou prispeli k odľah-
čeniu životného prostredia.

Sneh v lete?! A prečo nie! Pre deti z CDR Klobu-
šice sme na Medzinárodný deň detí pripravili 
snehovú (penovú) párty, v ktorej sa mali možnosť 
do sýtosti vyšantiť a po nej sa občerstvili obrov-
skou nádielkou exotického ovocia. Deti z Vizovíc 
si zase pochutnali na chrumkavej pizzi podľa 
vlastného výberu a dopriali sme im aj chutné 
detské ovocné výživy.

DO PRÁCE 
NA BICYKLI

DEŇ DETÍ 
V DETSKÝCH DOMOVOCH

POĎAKOVANIE 
OD HK SPARTAK DUBNICA

Naši kolegovia z GPS divízie sa v marci zúčastni-
li medzinárodnej výstavy Motorcycles and Boat 
show 2022, na ktorej boli odprezentované všet-
ky novinky zo sveta motošportu a lodí. Nielen 
oblečenie, obuv a doplnky, ale predovšetkým 
služby pre motorkárov a kapitánov lodí, jácht, 
či plachetníc.
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STSS ROADSHOW

MOTOR SHOW SOFIA

LETNÁ AKCIA 
A OSLAVA 20. VÝROČIA 
ZALOŽENIA TSS GROUP

Medzinárodný autosalón v Sofii otvoril svoje brány 
pre návštevníkov už 25. krát. Viac ako 100 firiem 
na výstavnej ploche veľkorysých rozmerov pred-
stavilo to najlepšie, čo môže automobilový prie-
mysel v súčasnosti ponúknuť a so svojimi techno-
logickými novinkami tam nechýbali ani obchodní 
zástupcovia divízie zabezpečenia vozidiel.

Po dvoch rokoch zúriacej pandémie Covid-19 sa 
nám konečne podarilo zorganizovať tradičnú letnú 
akciu, ako sa patrí. Tá však bola tento rok trochu 
iná, o niečo výnimočnejšia, pretože bola spojená s 
oslavou 20. výročia založenia TSS Group a my sme si 
ju všetci spoločne poriadne užili. PS: bola aj torta. 

Počas jari pravidelne prinášame TSS roadshow, 
kde Vám aj tento rok naši technickí špecialisti z diví-
zie zabezpečenia objektov predstavovali novinky 
z nášho portfólia. S našimi zákazníkmi sme sa stre-
tli v Dubnici nad Váhom, v Senci a v Košiciach. U 
našich susedov v Českej republike to bolo v Prahe 
a v Olomouci. Roadshow bola ako každoročne 
mimoriadne úspešná a my sa už teraz tešíme 
na Vás – našich zákazníkov na ďalších akciách, 
ktoré budeme organizovať.



VYSOKÉ ROZLÍŠENIE
V MINI BALENÍ

3 MPX/5 MPX PINHOLE KAMERY
S RIADIACOU JEDNOTKOU<< Unboxing a ukážka obrazu kamery.

Oskenujte mobilom QR kód pre zhliadnutie videa.

Špeciálne riešenia
pre autobusy

gpsmonitoring.sk


