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Drahí čitatelia,
prvý polrok roku 2015 je úspešne za nami a pred nami sú
jeho najdynamickejšie mesiace. V rukách držíte v poradí
druhé vydanie aktuálneho roku, v ktorom ako, je už zvykom,
opäť nájdete novinky z produktového portfólia každej
z divízií. Súčasne Vám poskytneme informácie o dodávateľoch a všetkých uskutočnených a plánovaných školeniach – produktových, technických a obchodných.
Pobočkové zmeny odštartovalo už spomínané sťahovanie centrály pre Slovenskú republiku do Dubnice nad
Váhom. Vzhľadom na nezastaviteľné zväčšovanie skupiny
TSS Group padlo rozhodnutie prestahovať do väčších
priestorov aj pobočku, ktorá sídli v Bratislave. Sťahovanie
sa uskutočnilo na konci leta a viac sa o ňom dočítate na
ďalších stránkach.
Významnou zmenou, ktorá je stále v procese, je zmena
korporátneho dizajnu. Červený dizajn vystriedala jasno
modrá farba v kombinácii s bielou. Veríme, že táto zmena
bude po všetkých stránkach zmenou pozitívnou.
Upevňovanie vzťahov, a to nie len prostredníctvom interných firemných akcií, ale aj formou vzťahových akcií
s Vami, našimi zákazníkmi, bolo aj tento rok bohaté na
zážitky. Ako už býva pravidlom, zábava je zákonite striedaná
s tvrdou prácou. Práve z tohto dôvodu ste sa mali možnosť
stretnúť s členmi nášho pracovného tímu aj na zorganizovaných školeniach jednotlivých divízií. O akcie tohto typu
Vás, samozrejme, neukrátime ani v nasledujúcich mesiacoch a už teraz intenzívne pracujeme na ich organizácii.
Informovať Vás o aktivitách našej skupiny považujeme za
povinnosť. Zabezpeč.to je len jedným z mála prostriedkov,
cez ktorý si túto povinnosť radi plníme.
Nech sa páči, poďte nazrieť do stránok, ktoré sú plné
zaujímavostí!
			
Veronika Lapuníková
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Váhom, tel.: +421 32 744 59 21, e-mail: marketing@tssgroup.sk, www.tssgroup.sk. Redakčná rada: Veronika Lapuníková. Grafická úprava:
Jakub Dočár, Pavol Oslej. Vlastným nákladom.
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NA SLOVÍČKO
Ing. Jakub DVOŘÁČEK

manažér predaja - zabezpečenie objektov pre
Českú republiku
V TSS Group pracuješ na pozícii manažéra predaja
zabezpečenia objektov pre Českú republiku od
minulého roku. Ako hodnotíš svoje doterajšie
pôsobenie?
Na hodnotenie je pre mňa ešte skoro, rok v TSS
ubehol neuveriteľne rýchlo. Život v TSS je nabitý do
poslednej minúty.
Kedy a ako si sa rozhodol, že sa budeš profesijne
venovať tomu, čomu sa momentálne venuješ?
Okolo elektroniky sa pohybujem už od strednej školy
a zvyšok je len pozvoľný vývoj a príležitosti, ktoré sa
mi podarilo ukormidlovať. Skĺbením s obchodom je
to naozaj to, čo mi sedí, pretože rád komunikujem
a hľadám riešenia.
Akými pracovnými pozíciami si prešiel pred
nástupom do TSS?
U mňa nie je, a dúfam, že ani nebude, zoznam nikdy
veľmi dlhý. Pri vysokej škole som si našiel takú peknú
brigádu na reklamačnom oddelení veľkoobchodu
s elektronikou, ktorá sa pretiahla na celých 5 rokov.
Po štúdiu som si vybral firmu, v ktorej bolo všetko,
čo ma zaujímalo, to znamená vývoj, elektrotechnika,
obchod a realizácia. Mal som to šťastie, že si vybrali aj
oni mňa :-). Sedem rokov sa všetko u mňa točilo okolo
prístupových a dochádzkových systémov, inteligentných elektroinštaláciách na technickej, obchodnej aj
vedúcej pozícii.
Čo pre teba znamená ,,byť úspešný“?
Jednoducho spokojnosť na všetkých stranách okrúhleho stola .
Ktoré stránky tvojej práce považuješ za najpozitívnejšie a naopak za najnegatívnejšie?
Pozitív je veľmi veľa. Na prvom mieste je s veľkým
predstihom super kolektív. Výzvou, a pre mňa zároveň
aj pozitívom, je široké portfólio TSS, ktoré mi deň čo
deň rozširuje obzory. Na druhej strane je najväčším
negatívom s veľkým predstihom nedostatok času.
Čo je podľa teba najdôležitejšie pri vytváraní
obchodných vzťahov a budovaní dôvery zákazníka?
V osobnej rovine určite obojstranné sympatie. Pokiaľ
si ľudia sadnú a povedia si na rovinu, ako čo vidia, je
polovica spolupráce dohovorená. Kvalitné produkty,
ktorým sám verím, sa potom predávajú sami. Ďalšou

podstatnou časťou reťazca je
technické zázemie, ktoré je za
každým naším obchodníkom.
Ako hodnotíš svoj tím
obchodníkov a aké máš
s nimi vzťahy?
Každý z nás je iný a to platí aj o našich obchodníkoch.
Spolu však vytvárame skutočne dobrý tím a dokážeme sa spoločne stále posúvať ďalej, čo veľa našich
zákazníkov vníma každý deň.
Chystá divízia zabezpečenia objektov nejaké
novinky v portfóliu?
Naši zákazníci sa môžu tešiť na rozšírenie portfólia
v oblasti CCTV, kde pribudnú nové značky. Vývojom
neustále prechádza aj náš dochádzkový systém EDO,
ktorý je už rozšírený o evidenciu stravníkov. Zaujímavé
novinky predstavujeme aj v oblasti videovrátnikov značiek Dahua a COMELIT.
Ako vyzerá tvoj pracovný týždeň?
Môj pracovný týždeň nie je rozhodne žiadny stereotyp. Po krátkej návšteve mojej kancelárie trávim väčšinu dní na našich pobočkách a u zákazníkov. Každý
týždeň je úplne iný a to je pre mňa ďalšie pozitívum
práce v TSS.
Ako zvykneš relaxovať? Akým aktivitám sa venuješ
vo voľnom čase?
V posledných rokoch je pre mňa veľkým relaxom
rybárčenie na zabudnutých ramenách v okolí Moravy.
V zime je pre mňa relaxom číslo jedna lyžovanie a celkovo mám zimu rád.
Máš cestovateľský sen? Ak áno, ktorú krajinu túžiš
navštíviť?
Nemám vyhradený cestovateľský sen. Rád však cestujem, a aj keď cez pracovný týždeň prejdem veľmi
veľa kilometrov, rád spoznávam nové lokality. Ešte
stále je napríklad aj u nás v Čechách veľa miest, kam
by som sa rád pozrel.
Ktorá ľudská vlastnosť ťa dokáže najviac nahnevať
a rozladiť?
Neochota riešiť veci a robiť kompromisy.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo, pri ktorom
zažívaš naozajstný gastronomický zážitok?
Každé, ktoré si nemusím pripraviť sám .
Na záver nám prezraď, bez ktorých troch vecí si
nevieš ani na sekundu predstaviť svoj život?
Zdravie, rodina, cestovanie.
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DIVÍZIA

AUTOALARMOV A AUTOPRÍSLUŠENSTVA
HORÚCE NOVINKY NA JESEŇ!
Moderný automobilový priemysel so sebou prináša
z roka na rok väčšie množstvo inovácií a výdobytkov
techniky, vďaka ktorej sa naše vozidlá stávajú viac bezpečnejšie, viac komfortnejšie, krajšie či ekologickejšie.
Náročnou, no dôležitou úlohou našej spoločnosti je
dôkladné sledovanie spomínaných trendov a neustále
zlepšovanie produktov, aby aj naďalej spĺňali požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. V tomto duchu
zaraďujeme každým rokom do sortimentu aktuálne
novinky produktov od svetových výrobcov autopríslušenstva, ale aj novinky našej vlastnej produktovej rady
KEETEC.

Bonusom pre samotných zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre autoalarm KEETEC TS CAN do svojho
vozidla, je 5 ročný bezplatný servis. Viac informácii
o bezplatnom servise a registrácii produktu nájdete na
webstránke www.keetec.sk .

CAN BUS AUTOALARM DS512
Spolupráca spoločnosti TSS GROUP s výrobcom
autoalarmov TYTAN vyústila do podpisu zmluvy o pre-

Spomedzi tohtoročných noviniek v ponuke rozhodne stojí za zmienku najmä uvedenie do predaja
GSM „ANDROID“ autoalarmu DS 512 GPS, pripravovaná inovácia nášho autoalarmu KEETEC TS CAN,
a v neposlednom rade nové modely multimediálnych
systémov značky ROADROVER.

INOVOVANÝ CAN BUS AUTOALARM
Náš tím vývojárov v spolupráci s profesionálnymi montážnymi firmami a autosalónmi neustále zbiera informácie a tipy na inovácie, vďaka čomu sme opäť o niečo
vylepšili náš špičkový autoalarm KEETEC TS CAN.

Najvýraznejšou zmenou prejde samotné programovanie autoalarmu. Užívateľsky sa zjednoduší a sprehľadní program KEETEC PC Software, navyše po pripojení k internetu si program automaticky stiahne aj
najaktuálnejšiu databázu podporovaných vozidiel.
Samotné pripojenie alarmu k počítaču bude možné
previesť pomocou mini USB konektivity (nie je nutný
programátor). Pribudli tiež praktické funkcie ako, napríklad kontrola smerových svetiel cez samotnú zbernicu
vozidla, či zjednodušené nastavenie cez servisné tlačidlo. Za zmienku rozhodne stojí možnosť nadstavby
pre zvýšenie ochrany automobilu, a to napríklad
modulom RF SMART, ktorý zabezpečí autorizáciu
majiteľa vozidla pomocou elegantných bezkontaktných príveskov, či o ďalšie moduly na ochranu interiéru a exteriéru vozidla.
Naši technici pravidelne zapracúvajú nové vozidlá a na
mesačnej báze sa vydáva nový firmware doplnený
o nové vozidla. Autoalarm KEETEC TS CAN má platný
homologizovaný certifikát, uznávaný v rámci celej EÚ.
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daji produktov pre ČR a SR s platnosťou od 1. 6. 2015.
Súčasná doba by sa ľahko dala nazvať aj dobou
„SMARTFÓNOVOU“, v tomto duchu sa na trhu denne
objavujú nové elektronické zariadenia, ktoré v spolupráci s inteligentnými telefónmi dokážu svojim majiteľom uľahčiť či spríjemniť život. Rovnakým trendom
podlieha aj technológia zabezpečenia vozidiel a naša
spoločnosť ako jediný oficiálny zástupca produktov
značky TYTAN uvádza na trh model DS 512 GPS.
Kombinácia malej riadiacej jednotky so vstavaným
modulom pre dátovú zbernicu, záložným zdrojom
a GSM modulom umožňuje diskrétnu zástavbu aj do
najnovších modelov vozidiel a zároveň ochranu s upozornením na mobilný telefón, a to aj po odpojení akumulátora. Autoalarm zároveň disponuje možnosťou
ovládania pomocou aplikácie pre operačný systém
ANDROID. Majiteľ vozidla môže rýchlo a intuitívne

získať informácie o stave a polohe vozidla, skontrolovať
pamäť udalostí, ale vďaka GSM aj odomknúť/zamknúť
vozidlo na veľkú vzdialenosť.

O SPOLOČNOSTI ROADROVER

Aplikácia je tiež rozšírená o ďalšie praktické funkcie,
ako sú napríklad parkovacie hodiny, možnosť ovládania externých zariadení (nezávislé kúrenie, vyhrievanie sedadiel) či funkciou, ktorá umožňuje „odprevadenie“ k vozidlu v prípade parkovania na veľkých
a neprehľadných parkoviskách. Za zmienku stojí aj univerzálnosť systému, keď autoalarm vďaka softvérovej
variabilite môže byť použitý vo vozidlách, ktoré autoalarm ešte nemajú, no rovnako aj vo vozidlách s fabrickým či iným alarmom.
Moderná doba si vyžaduje moderné riešenia a autoalarm DS 512 GPS kombinuje skúsenosti a spoľahlivosť
výrobcu s technológiou súčasnosti a prináša tak plnú
kontrolu nad vozidlom priamo na dosah ruky.

MULTIMÉDIA S OS ANDROID 4.1
Ani skupina multimédií nezostala tento rok bez noviniek. Rozrástla sa o najnovšie modely pre vozidlá
SUBARU FORESTER a XV, HONDA CR-V, pre vozidlá
MITSUBISHI ASX a OUTLANDER (aj pre modely
s audio systémom ROCKFORD FOSGATE), vozidlá
VW/ŠKODA a univerzálny 2DIN model postavený na
novom operačnom systéme Android 4.1.

Spoločnosť RoadRover patrí medzi svetové jednotky
vo výrobe integrovaných multimediálnych navigačných systémov. Pôsobí na trhu od roku 2006 a kladie
dôraz na kvalitu svojich výrobkov, ako aj na budovanie
stabilnej a silnej spolupráce so svojimi obchodnými
partnermi.
Viac ako 200 inžinierov v dvoch vývojových centrách
navrhuje a vyvíja vlastné hardvérové a softvérové riešenia produktov, ktoré spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Produkciu realizuje v dvoch
výrobných závodoch na celkovej ploche 30.000 m2,
kde 13 osádzacích, 20 montážnych liniek a 150 zamestnancov kvality zaručuje dodanie výrobkov najvyššej
úrovne. Multimediálne navigačné systémy z produkcie spoločnosti RoadRover si našli spokojných užívateľov na celom svete.
zachováva originálny dizajn interiéru vozidla. Najnovšie
modely sú vybavené výkonnejším procesorom
a novšou verziou operačného systému ANDROID.
4.1, čo umožňuje užívateľovi pohodlnejšiu a rýchlejšiu
obsluhu zariadenia. Za zmienku rozhodne stojí predovšetkým zrýchlený štart, tzv. bootovanie, vstavaný
modul pre WIFI pripojenie k internetu a prepracovaný
vzhľad operačného systému pre komfortné používanie. Tieto multimediálne systémy ponúkame už
s predinštalovanou navigáciou AUTOMAPA s mapami
celej Európy.

Ako je už zvykom, pri systémoch tejto značky aj najnovšie modely zaručujú úplnú kompatibilitu multimediálneho systému s elektronikou vozidla, vďaka
čomu sú funkcie ako ovládanie z volantu, zobrazenie
originálnych parkovacích senzorov úplnou samozrejmosťou. Kvalitne prepracované dielenské spracovanie

Všetky tieto vlastnosti radia multimediálne systémy
značky ROAD ROVER vysoko v hodnotiacich rebríčkoch a my sa už teraz tešíme, aké ďalšie novinky
Vám budeme môcť predstaviť v ďalšom čísle nášho
časopisu.

www.zabezpec.to
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DIVÍZIA

ZABEZPEČENIA OBJEKTOV
NEPREDÁVAME „KRABICOVÝ
SOFTVÉR“, ALE HOTOVÉ RIEŠENIA
V TSS Group sa snažíme dlhodobo sledovať požiadavky zákazníkov a hľadať pre nich čo najlepšie
riešenia. Zo strany klientov sme opakovane zaznamenali požiadavku na zjednodušenie a automatizáciu príchodu do objektu alebo prepojenie prístupu
s dochádzkovým systémom.

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM EDO
Dopyt klientov po integrácii riadenia prístupov osôb
v objekte s dochádzkovým systémom sa stal impulzom
pre začatie prác na novej generácii softvéru EDO.
Snahou bolo predovšetkým maximalizovať užívateľskú
prívetivosť a praktickosť tohto produktu a zároveň
ho rozšíriť o podporu ďalších funkcií. V porovnaní
s pôvodnou jednoduchou dochádzkou je prístupový
a dochádzkový systém EDO o niekoľko úrovní vyššie.

Rozhodli sme sa vyjsť v ústrety aktuálnym potrebám
klientov a začať vývoj vlastného produktu, ktorý by
najlepšie reflektoval novovzniknuté požiadavky zákazníkov. Týmto riešením spĺňame niekoľko stanovených cieľov, a to individuálny prístup k svojim
klientom, a zároveň sledujeme najnovšie trendy trhu
v oblasti vývoja aplikácií. Výhody tohto rozhodnutia
ocenia predovšetkým zákazníci, ktorí by uvítali úpravy
ponúkaného základného riešenia.

SOFTWARE EČV
Program pre evidenciu registračných čísel vozidiel
má dlhú históriu a je neustále zlepšovaný na základe
nových technických možností a požiadaviek užívateľov. Od evidencie registračných čísel vozidiel prešiel
softvér EČV radom vylepšení a teraz podporuje
napríklad tieto funkcie:
•
•
•
•
•

white / black list,
uloženie snímky vozidla,
doplnenie dodatočných informácií,
automatické otvorenie závory,
riadenie semaforu.

EDO2 je výsledkom postupnej inovácie a zapracovania požiadaviek trhu ako:
• podpora Entry kontrolérov,
• možnosť registrácie a nahrávania odtlačkov prstov
z aplikácie,
• export podkladov pre mzdy do mzdových a ERP
systémov,
• zaokrúhlenie pracovnej doby,
• web online lokalizácia užívateľa po prihlásení,
• import užívateľov z tabuliek Excel,
• doplnenie sumárnych pohľadov v bilancii.

Vďaka vývoju svojich vlastných aplikácií môžeme využiť
jadro softvéru EČV a upraviť ho napr. pre potreby
staníc technickej kontroly. Po dodaní podkladov
a upresnení požiadaviek zo strany zákazníka, vieme
prispôsobiť softvér na mieru jeho potrebám.
Spomínané riešenie pre stanice technickej kontroly
je v súčasnej dobe najrozšírenejším softvérom pre
tieto účely na Slovensku a zároveň jedným z našich
najúspešnejších projektov.
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EDO2 vie využiť pre vyhotovenie dochádzky
akúkoľvek Entry čítačku pripojenú k prístupovému
systému za pomoci riadiacej jednotky. Nie je teda
nutné zbierať informácie o pohybe zamestnancov
iba z dochádzkového terminálu, ale je možné využiť
všetky prístupové body objektu. Jednou z hlavných
výhod aplikácie je zníženie nákladov na obstaranie HW
a získanie presných dát o pracovnom čase zamestnancov. Vďaka integrácii dvoch systémov v jeden
funkčný celok klient ušetrí pri nadobudnutí iba jedného
riešenia. EDO2 tiež umožní znížiť náklady na prácu so
zariadením, pretože nevyžaduje zložitú obsluhu a je
ovládaný iba jednou oprávnenou osobou.

EDO FOOD

NÁŠ PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOM

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch ponúka
softvér EDO ďalšie možnosti využitia. Upravený
software EDO našiel uplatnenie pre stravovacie
systémy, v ktorých sa stravník identifikuje RFID kartou.
Produkt je možné dodať ako samostatné riešenie
alebo ako plugin do softvéru EDO2. U objednávkového systému bolo nutné zabezpečiť identifikáciu
stravníka a vytvoriť prehľadné rozhranie, v ktorom
je možné ľahko a rýchlo zvoliť objednávku. Interný
vývoj zdrojového kódu a skúsený tím programátorov
umožňuje súčasnému systému prispôsobiť sa novým
požiadavkám na rozšírenie funkčnosti so zachovaním
štandardov spoľahlivosti a jednoduchosti obsluhy.

Práca na vyššie uvedených softvéroch ukazuje, že
v TSS Group pristupujeme k zákazníkom individuálne,
snažíme sa načúvať ich požiadavkám a následne pre
nich hľadať to najlepšie riešenie. Každú požiadavku
zo strany zákazníka vývojový tím posúdi po technickej
stránke a navrhne možné najefektívnejšie riešenie.
Vylepšenia sa vždy prenesú do aktuálnej verzie SW
a sú dostupné pre všetkých užívateľov. U hotových
riešení sa snažíme klientom maximálne uľahčiť postup
inštalácie kompletnou dodávkou “všetkého v jednom”.
Tá je prednastavená, licencovaná a pripravená len
na nastavenie užívateľských práv a spustenie plnej
prevádzky.
Náš skúsený technický tím
expertov vyvinul všetky spomínané
riešenia a je pripravený reagovať
aj na ďalšie požiadavky klientov.
Ako podporu predaja našim
zákazníkom organizujeme v pravidelných termínoch školenia, na
ktorých je možné si všetko osobne
vyskúšať a prípadné otázky ihneď
vyriešiť. Veríme, že zákazníci ocenia
čas aj úsilie investované do vývoja
a svojimi požiadavkami aj naďalej
budú dávať podnety pre ďalšie
vylepšenie našich súčasných aj
budúcich aplikácií.

ECOUNT
Zariadenie Ecount je príkladom toho, že v TSS Group
vieme vyvíjať pre divíziu zabezpečenia objektov nielen
softvér, ale aj hardvér. Ecount je vhodným riešením
napríklad pre zobrazenie obsadenosti parkovísk.
Pripisuje a odčítava elektrické impulzy, ktoré sa
následne premietajú do aktuálneho stavu voľných
miest. Vozidlám tak možno jednoducho povoliť alebo
zakázať vjazd na parkovisko. Ide o efektívny spôsob,
ako dohliadať na maximálnu kapacitu parkovacích
miest.

DÔVERUJTE, ALE PREVERUJTE
S ENTRY R!
Názov nového produktu Entry pod označením R
vystihuje prvé písmeno z anglického slova random.
Hlavnou úlohou zariadenia je v náhodných intervaloch
odovzdať informáciu prístupovému alebo dochádzkovému systému na vykonanie náhodnej kontroly.
Modul priamo komunikuje s riadiacimi jednotkami
značky Entry. Upozornenie na vybraného zamestnanca prebieha pomocou akustického či optického
návestia.
Zamestnávatelia najčastejšie vyžadujú náhodnú
bezpečnostnú kontrolu zameranú na dychovú skúšku.
Entry R je plne autonómne bez možnosti konfigurácie. Spĺňa teda všetky kritériá nediskriminačného
prístupu pre vykonávanie kontrolnej činnosti. Už len
povedomie o prítomnosti čiernej nepredvídateľnej
skrinky iste prinúti prevažnú väčšinu zamestnancov
neriskovať „výhru“ v lotérii, ktorá by ich mohla pripraviť
o pracovný pomer.

www.zabezpec.to
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DIVÍZIA

GPS MONITORING
SPRÁVA NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
VOZIDLA
V poslednom čísle časopisu Zabezpeč.to sme za
divíziu GPS monitoring okrem iných noviniek popisovali aj funkciu ,,Import tankovacích kariet“. S rozširovaním systému a jeho funkcií sme pokračovali aj
naďalej. Spomínanú funkciu sme rozšírili o ďalšie nové
formáty spoločností poskytujúcich tankovacie karty.
Celkový počet podporovaných formátov je aktuálne
jedenásť: CCS, OMV, Shell, Slovnaft, DKV, Tanker,
Lukoil, GAS (2 rôzne formáty), AS24, TSS. Formát TSS
je určený pre užívateľov, ktorí nepoužívajú žiadne originálne tankovacie karty, ale tankovania platia v hotovosti. Údaje z pokladničných bločkov môžu priebežne
ručne zapisovať do vzorového súboru TSS (XLS)
a následne ich hromadne naimportovať ako jeden
súbor do systému KeetecSAT. Takáto
možnosť užívateľovi uľahčí prácu
s evidenciou tankovaní a vyhodnocovaním spotreby paliva.
S prevádzkou vozidiel nevyhnutne
súvisia okrem nákladov na spotrebované palivo aj ďalšie náklady. Vozidlo
vyžaduje pravidelný servis, opravy,
platby poistného, nákupy príslušenstva a pod. Pre našich zákazníkov
sme spracovali rozšírenú funkciu
,,Správa nákladov“. Správca vozového parku alebo majiteľ vozidiel
takto bude mať náklady spojené s prevádzkou vozidla
zaevidované a sústredené na jednom mieste. V rámci
funkcie Správa nákladov je možné pridávať do systému KeetecSAT:
• tankovania paliva (jednotlivé tankovania z pokladničných bločkov),
• servisné náklady na vozidlo (napr. výmena oleja, servisná prehliadka, prezutie pneumatík, STK, EK a pod.),
• platby poistného (zákonné, havarijné, doplnkové
poistenie),
• nákup príslušenstva (lekárnička, ťažné lano, žiarovky,
poistky, hasiaci prístroj a pod.),
• iné náklady na vozidlo.

NOVÉ PAUŠÁLY A ASISTENČNÉ SLUŽBY
V SYSTÉME KEETECSAT
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sú zahrnuté všetky štandardné služby balíka Premium
vrátane zasielania dát v intervale 3 sekundy. Nový
paušál Exclusive navyše obsahuje balík asistenčných
služieb TSS Assistance.
Služba KeetecSAT Exclusive predstavuje pre užívateľov jedinečnú výhodu, ktorú neponúka žiadna konkurencia. Tou je okamžitá a presná lokalizácia vozidla
v prípade vzniku problému na cestách. V prípade
nehody, poruchy vozidla alebo iných komplikácií užívateľ zavolá na telefónne číslo dispečingu s nepretržitou prevádzkou, kde mu školení pracovníci pomôžu
zabezpečiť riešenie daného problému. Pracovník dispečingu po identifikácii zákazníka vie okamžite zistiť
presnú polohu vozidla a vyslať záchranné alebo technické zložky presne na toto miesto. Pomoc tak môže
vyraziť okamžite a nedochádza ku zdržaniu kvôli

nepresnému popisu miesta a jeho hľadaniu. Najmä
v neznámej lokalite alebo v zahraničí je problém
vysvetliť, kde sa vozidlo v núdzi nachádza. V kritických
situáciách je čas skutočne rozhodujúci a vďaka spojeniu GPS monitoringu a asistenčných služieb ponúkame našim zákazníkom skutočne jedinečný a kvalitný
produkt, ktorý reálne môže zachrániť život.
So zakúpením služby Exclusive sa naši zákazníci automaticky stávajú držiteľmi klubovej TSS karty, vďaka
ktorej sú v prípade potreby oprávnení čerpať asistenčné a telematické služby v celej Európe. Okrem
týchto služieb držitelia klubovej TSS karty majú možnosť využívať zľavy v zariadeniach označených logom
Show Your Card.

Od 01.05.2015 sme zaviedli nové typy paušálov pre
poskytovanie služieb online GPS monitoringu vozidiel KeetecSAT. Základný paušál Standard s 30 sekundovým intervalom zasielania dát ostal zachovaný. Najpresnejší paušál na našom trhu s 3 sekundovou periodicitou zasielania dát ponúkame už pod novým
obchodným názvom Premium.

S balíkom služieb Exclusive sa naši zákazníci môžu
spoľahnúť na služby, ktoré im zabezpečia nielen administratívnu a technickú pomoc v prípade núdze, ale aj
možnosť čerpania exkluzívnych výhod a zliav. Službu
KeetecSAT Exclusive si môžu zakúpiť zákazníci zatiaľ
iba na Slovensku. Podobnú službu GPS monitoringu
vrátane asistenčných služieb plánujeme rozšíriť aj pre
zákazníkov v Českej Republike.

K týmto paušálom určeným pre monitorovanie vozidiel pribudol (zatiaľ iba na slovenskom trhu) úplne
nový paušál Exclusive. V cene mesačného poplatku

Službu TSS Assistance v rámci paušálu Exclusive
sme pripravili v spolupráci s ASA - Autoklub Slovakia
Assistance.

www.zabezpec.to

Autoklub Slovakia Assistance pôsobí na Slovensku už viac ako 20
rokov. Je výhradným
zástupcom
medzinárodnej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE,
ako aj členom celosvetovej motoristickej organizácie FIA, čo mu umožňuje zabezpečovať služby
v medzinárodnom meradle. Hlavnou činnosťou ASA
je poskytovanie asistenčných služieb pre motoristov
v núdzových situáciách.
Služby sú zabezpečované non-stop 24 hodín,
7 dní v týždni, 365 dní
v roku prostredníctvom
centrálneho dispečingu
v Bratislave na čísle 18 112.
Medzi poskytované služby patria:
cestná služba, odťahová služba, zabezpečenie
náhradného vozidla, úschova nepojazdného vozidla,
náhradné ubytovanie pre vodiča i posádku, náhradná
preprava osôb i batožiny, transport opraveného
vozidla, poradenská služba, tlmočenie zo svetových
jazykov pri asistencii, turistické informácie, ale aj predaj
diaľničných známok.
V rámci svojej činnosti chce ASA neustále pomáhať,
podporovať a organizovať akcie týkajúce sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pre motoristickú
a nemotoristickú verejnosť, ako aj dopravnú výchovu
pre deti a mládež.
Na Slovensku je Autoklub Slovakia Assistance
jednotkou v poskytovaní značkovej cestnej asistencie
poskytovanej priamo výrobcami, resp. dovozcami
automobilov. Jeho najvýznamnejšími partnermi
sú značky Škoda, VW, Audi, SEAT, Hyundai, Ford,
Opel, Chevrolet, Mercedes, Smart, Business lease,
VWFS, ČSOB Leasing, Wüstenrot poisťovňa, ASTRA
poisťovňa a ďalší.

ŠTÝL JAZDY VOZIDLA
Ďalšou novinkou, ktorú sme zaradili do GPS monitorovacieho systému KeetecSAT, je funkcia ,,Štýl jazdy
vozidla“. Základom funkcie je sledovanie vybraných
parametrov počas jazdy vozidla a odosielanie ich
hodnôt pomocou dátového prenosu z GPS jednotky
na server. GPS jednotka je vybavená vstavaným 3G senzorom, ktorý sleduje preťaženie v troch osiach. Znamená to, že GPS jednotka monitoruje zrýchlenie vozidla,
brzdenie, prudké vybočenie zo smeru jazdy. Okrem
toho vo vybraných podporovaných vozidlách, ktoré
majú GPS jednotku prepojenú s digitálnou zbernicou
CAN BUS, dokáže GPS jednotka snímať aj priebeh
otáčok motora a polohu plynového pedálu. Server
následne všetky tieto parametre spracuje a vyhodnotí
celkový štýl jazdy, akým je vozidlo využívané.
Z týchto sledovaných parametrov systém následne
dokáže vyhodnotiť, či vozidlo akceleruje a brzdí primerane, či vodič jazdí s vozidlom šetrne, či dbá na bezpečnú a plynulú prevádzku vozidla. V opačnom prípade, ak vozidlo často vykazuje vysoké hodnoty preťaženia, systém dokáže preukázať agresívny štýl jazdy
- častá a neprimeraná akcelerácia, prudké brzdenie,
prudké vybočovanie zo smeru jazdy, častá prevádzka
motora vo zvýšenom rozsahu otáčok, prudké zošliapnutia plynového pedálu. Ak systém vyhodnotí, že dané
vozidlo je využívané neprimeraným spôsobom, vodič
jazdí s vozidlom agresívne, pre majiteľa to je signál, že
vozidlo podlieha zvýšeným nákladom na prevádzku
a údržbu. Agresívny štýl jazdy spôsobuje zvýšenie spotreby paliva, čím vzrastajú bežné prevádzkové náklady
na vozidlo. Okrem toho vzniká zvýšené riziko nehody
alebo poruchy vozidla pri agresívnej jazde.
Funkcia ,,Štýl jazdy vozidla“ je pre užívateľov dostupná
vo forme výstupného reportu. Report vyhodnocuje štýl jazdy vozidla v piatich úrovniach - od výborného až po nebezpečný. Report „Štýl jazdy vozidla“
je možné generovať za vybrané obdobie, pre jedno
zvolené vozidlo alebo hromadne pre všetky vozidlá
konta. Report je dostupný vo formátoch PDF alebo
HTML. Vyhodnocovaním štýlu jazdy a následným
napomenutím vodičov môže majiteľ dosiahnuť lepšie
zaobchádzanie s vozidlom, predĺženie jeho životnosti
a úsporu nákladov.

www.zabezpec.to
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ZOZNAMKA
Richard BELLA

OBCHODNO–TECHNICKÝ ZÁSTUPCA DIVÍZIE ZABEZPEČENIA OBJEKTOV PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Kedy a ako si sa rozhodol, že sa budeš
profesijne venovať tomu, čomu sa
momentálne venuješ?
Moje smerovanie nebolo spočiatku plánované. Vyplynulo z možností po škole
a období pred vojenskou základnou
službou. Ponuka brigády v obchode
s elektrotechnikou asi ovplyvnila moje
rozhodnutie pracovať s ľuďmi a v technickej oblasti. Obchodu sa venujem
v rôznych formách už veľmi dlho. Vždy
ma obchod bavil a priznám sa, nevedel
by som si predstaviť pracovať len v kancelárii. To, že
je súčasťou moje práce aj cestovanie, búra vo mne
stereotyp.
Vyhovuje ti kolektív TSS a vzťahy, ktoré v ňom máš
vybudované?
Vždy som bol zástancom pozitivneho myslenia, otvorenosti a pohody. Potom človek prechádza životom s úsmevom. A tak som sa správal
aj k ľuďom okolo seba. Nikdy som s nikým nemal
problém komunikovať a myslím, že vzťahy s kolegami mám veľmi dobré. Musím povedať, že zvlášť
kolektív ľudí, s ktorými spolupracujem užšie, je
vynikajúci.
Patríš medzi najlepších obchodných zástupcov
v TSS Group. Čo nesmie chýbať dobrému obchodníkovi?
Dôležitý je postoj k práci ako takej a intuícia v rozhodovaní. Človek musí mať rád ľudí, pretože s nimi
pracuje, a rozmýšľať nad tým, čo a ako urobí pre
úspech. Je veľmi dôležité udržať si nadhľad a ísť si za
svojím. Platí staré známe: ,,Keď ťa vyhodia dverami,
treba vojsť dnu oknom“. Obchod musí človeka baviť,
nedá sa to naučiť . Ak človek tieto hodnoty v sebe
má, tak princíp byť prozákaznícky, ochotný a ústretový je mu samozrejmosťou. A keď mu je táto samozrejmosť vlastná príde na to, že najťažšie je povedať
.... nie.
Aké boli začiatky v TSS? Spomínaš si na svoj
pohovor? Ak áno, prezraď aký bol a s kým si ho
absolvoval.
Začiatky v TSS boli zaujímavé. Pre mňa to bola sféra
profesijne nepoznaná. Predtým som pôsobil skôr
v oblasti silnoprúdu. Bola to však výzva a možnosť
posunúť sa iným smerom. Spomínam si na telefonát
od pána Rojka, ktorý našiel môj životopis. Oslovilo
ma ako sa prezentoval a dohodli sme sa na stretnutí.
Nakoniec sme spolu absolvovali niekoľko stretnutí.
Aké boli pre mňa? Pravdupovediac zvláštne. Prisadne
si k Vám usmiaty, prijemný človek s únavou v očiach
(bolo asi 18:30) a povie, že po stretnutí s Vami sa ešte
musí zastaviť u zákazníka v Trnave. Pre mňa, končiaceho v práci o 16:30 to bolo science fiction. Nakoniec
ma aj mojim terajším nadriadeným, pánom Gerom,
presvedčili.
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Ktoré stránky tvojej práce považuješ za najpozitívnejšie a naopak ktoré za najnegatívnejšie?
Človek stretáva nových ľudí, cestuje a to je to, čo túto
prácu robí zaujímavou. S mnohými zákazníkmi mám
po rokoch veľmi dobré kamarátske vzťahy. Mám
možnosť pracovať v oblasti, ktorá technologicky
úžasne napreduje. Negatívom je určite veľká časová
zaneprázdnenosť a stres.
Spomenieš si na najväčší ,,trapas“, aký si zažil
počas obchodného stretnutia?
Takých situácií človek v živote zažije viac.
V začiatkoch sa pamätám na stretnutie, počas
ktorého asi v polovici jednania vošla do zasadačky
manželka pána, s ktorým som sedel, a nehľadiac
na moju prítomnosť si s ním vydiskutovala nezhodu
v domácnosti... Asi nemusím pokračovať, ako sa
potom cítil.
Ako by si špecifikoval požiadavky zákazníkov?
Aké zmeny v správaní zákazníkov si postrehol za
posledné obdobie?
V minulosti bol kladený väčší dôraz na koncepciu
a návrh riešenia. Zákazník si jednoducho dal poradiť
a akceptoval skôr návrh, ktorý reálne zohľadňoval
potrebu zabezpečenia objektu. Cenu nevnímal až tak
citlivo. Dnes v dobe internetu je kladený z veľkej väčšiny projektov dôraz len na cenu. Už nie je tak dôležité, aký typ napr. kamery treba použiť na snímanie
konkrétnej scény. Budúcnosť vidím v nabalení služby,
riešenia a podpory k produktu pre zákazníka. Klasické
posúvanie tovaru nahradí internet.
Máš nejaký rituál, ktorým začínaš svoj deň?
Áno, zdvihnem telefón, ktorý mi zvoní . Teraz vážne,
ráno si rád vychutnám rannú kávu, tým vždy štartujem svoj deň.
Máš cestovateľský sen? Ak áno, ktorú krajinu túžiš
navštíviť?
Áno, rád spoznávam nové krajiny. Môj sen je
navštíviť Tibet a Himaláje, je to magické miesto
na svete. Veľa času som v mladosti trávil v Tatrách
a hory sa stali súčasťou môjho života, tam asi
pramení dôvod.
Prevažnú časť pracovného týždňa tráviš na cestách. Aký štýl hudby obľubuješ a našli by sme ho
u teba v aute?
Hudobne nemám vyhradený štýl, aj keď často
počúvam rockovú hudbu. Hudba len dokresľuje
náladu človeka, preto u mňa v aute je možné nájsť
skladby od opernej a symfonickej klasiky cez elektronickú hudbu, pop až po rock.
Máš nejaký životný vzor?
Môj životný vzor je pre mňa môj starý otec. Za to, čo
v živote prežil a ako sa dokázal k životu postaviť.

ZOZNAMKA
Jiří HAVLÍČEK

OBCHODNO–TECHNICKÝ ZÁSTUPCA DIVÍZIE GPS PRE ČESKÚ REPUBLIKU

Čo ti pomohlo pri rozhodovaní sa o smerovaní
tvojho profesijného života?
Rôznym formám obchodu sa venujem celý svoj profesijný život. Dostal som sa k tomu vlastne náhodou
vo svojom prvom zamestnaní, kedy môj vtedajší nadriadený usúdil, že je ma na obyčajnú administratívnu
prácu škoda a posunul ma na obchodné oddelenie.
Vtedy sme predávali veľké investičné celky po celom
svete a ja som pochopil, že toto je to, čo ma bude asi
živiť veľmi dlho.
Akej práci si sa venoval pred nástupom do TSS?
Pred nástupom do TSS som dlhú dobu pôsobil aj
ako ,,lektor soft skills“. Bola to veľmi rôznorodá a zaujímavá práca. Bavilo ma stretávať zakaždým nových
ľudí a zažívať adrenalín pred začiatkom každého kurzu,
kedy nevieš, aká skupina ľudí sa ti na kurze zíde.
Čo z doterajších skúseností považuješ za svoj najväčší úspech?
Najviac si cením svoj prvý samostatne vedený kurz
v roku 2007. Vtedy som bol trochu nervózny, dovtedy
som vždy mal podporu niekoho zo skúsenejších
kolegov, ale tentoraz som bol na všetko sám. Keď som
sa postavil pred tú skupinu ľudí, ktorá s očakávaním
v očiach tiež nevedela, čo bude ďalej, tak to zo mňa
zrazu spadlo a ja som vedel, že to dám. Dali sme to
spoločne! Účastníci boli skvelí, užili sme si to a všetko
dopadlo výborne.
A neúspech? 
Neúspechy si nepripúšťam . Vždy sa snažím urobiť
maximum pre to, aby všetko dopadlo dobre. A keď už
sa niečo nepodarí, tak sa z toho skúsim do budúcna
ponaučiť.
Ako u teba prebieha príprava na obchodné stretnutie?
Náš obchod je oproti ostatným dvom divíziám úplne
odlišný, pretože komunikujeme s koncovým zákazníkom. Toho je, samozrejme, potrebné nájsť a osloviť.
Veľkou pomocníčkou je mi v tejto oblasti Peťka
Vacková, s ktorou sa mi naozaj dobre spolupracuje. Ona volá zákazníkom, ktorým prvýkrát predáva
myšlienku nášho produktu. Moja príprava následne
spočíva v získavaní dostupných informácií o firme.
Posledným a najdôležitejším krokom je včasné dostavenie sa na miesto rokovania.
Ako by si definoval a v skratke špecifikoval trh GPS
monitoringu v Českej republike?
Český trh sa od slovenského príliš nelíši, požiadavky
zákazníkov sú podobné, konkurencia je takmer rovnaká, len lídri trhu sú iní. Zatiaľ čo na Slovensku má
Keetec SAT veľmi dobré meno, v Čechách je pred
nami ešte veľký kus práce, aby sme na tom boli
podobne. Je to pre nás veľká výzva!
Ako vyzerá tvoj pracovný deň?
Každý môj deň začína o šiestej hodine ráno

prechádzkou s naším Chlpáčom. Je
super sa hneď ráno nadýchnuť čerstvého vzduchu a začať deň s čistou
hlavou. Do práce väčšinou odchádzam okolo siedmej hodiny ráno.
Všetko záleží na tom či idem do kancelárie, alebo priamo k zákazníkovi.
Ja osobne viac preferujem prácu
v teréne pred vysedávaním pri počítači, čo ale aj tak k mojej práci,
samozrejme, neodmysliteľne patrí.
V minulosti mi jedna múdra žena
povedala: „Nepracujte tvrdo, pracujte šikovne!“
A podľa toho sa vždy snažím usporiadať si svoj
pracovný deň.
Aké vzťahy máš s kolegami?
Ja mám ľudí rád a dokážem s nimi vychádzať dobre. Či už v rámci divízie, alebo u nás na
pobočke v Brne. Ľudia na pobočke sú mi, pochopiteľne, bližšie, pretože sa tu pravidelne stretávame
a vieme o sebe aj veľa osobných vecí, takže časom
sa z kolegov stávajú skôr kamaráti.
Čo na tvojej práci by si zmenil, keby máš tú moc?
Vypustil by som podmieňovací spôsob. Keď niečo
potrebujem zmeniť, tak to proste urobím, alebo to
začnem riešiť a hľadať k tej zmene cestu. V koučovaní som sa naučil, že zmeny je potrebné robiť a nie
o nich len hovoriť.
Ktoré aktivity vo voľnom čase u teba jednoznačne
vyhrávajú?
Svoj voľný čas sa snažím deliť medzi rodinu a seba,
takže niekedy ho trávim so svojimi deťmi na športových podujatiach, ktorých sa zúčastňujú, a inokedy
na spoločných výletoch na bicykli. Sú ale aj také
dni, kedy jednoducho presedím celý deň na rybách
a nemyslím vôbec na nič.
Stalo sa ti niekedy, že si sa stratil, keď si bol na
cestách v zahraničí? Ak áno, aký to malo priebeh
a koniec? 
Nestalo, ja som taký puntičkár, že nenechávam
nič na náhodu a vždy mám pripravenú trasu
dopodrobna.
Akým športom sa venuješ?
V lete jazdím na bicykli, v zime na lyžiach, celý rok
chytám ryby, ale najviac pohybu mám pešo pri
prechádzkach so psom.
Obdobie letných dovoleniek je úspešne za nami
– prezraď nám, v ktorej krajine si načerpal nové
sily počas tohtoročnej dovolenky?
Tento rok sme s rodinou jazdili po českých krajoch.
Boli sme s deťmi na ,,pánskej jazde“ na Vysočine
a potom s celou rodinou na Třeboňsku.

www.zabezpec.to
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AKTIVITY
V ROLI PRIORITY

AMPER 2015

Účasť na medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia – AMPER sme nevynechali ani

ŠKOLENIE NOVINIEK Z OBLASTI AUTOALARMOV A IMOBILIZÉROV

V prvom kvartáli tohto roku sa naši zákazníci mali možnosť zúčastniť technických školení so zameraním na
novinky v sortimente GSM autoalarmov a inovácie
produktov na zabezpečenie vozidiel. Divízia zabezpečenia vozidiel predstavila autoalarm DS 512 GPS s jeho
uživateľskými funkciami, programovaním a montážou.
Odprezentované boli aj vylepšenia nového autoalarmu KEETEC TS CAN a imobilizéru KEETEC TS
IMO. Na základe priaznivej účasti na školeniach a veľkého záujmu zo strany zákazníkov pripravuje divízia
ďalšie zaujímavé školenia, o ktorých budete, samozrejme, včas oboznámení.

tento rok a v dňoch 24.-27.3.2015 ste nás mohli nájsť
v priestoroch výstaviska v Brne. Tento ročník bol opäť
úspešný. Navštívilo ho 600 firiem z 22 krajín a prítomných bolo počas 4 dní až 44 500 návštevníkov, čo jednoznačne opäť pomohlo k posilneniu našej pozície
na trhu a prinieslo ďalšie možnosti spolupráce. Prítomní boli nielen naši ,,ľudia“, ale aj zástupcovia nášho
veľmi významného dodávateľa - spoločnosti Dahua,
s ktorou spolupracujeme v oblasti distribúcie IP
kamier, záznamových zariadení a príslušenstva.

ROADSHOW PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

V tomto roku sme opäť pre zákazníkov usporiadali
školenie z oblasti prístupových a dochádzkových
systémov. Naši kolegovia odprezentovali všeobecné
štandardy prístupových systémov, Entry produkty
a ich riešenia, prístupové turnikety, dochádzkový
systém Edo, prístupový systém systém Avigilon
a prepojenie so CCTV a prístupový systém od spoločnosti Dahua. Školenia sa v rámci Slovenska uskutočnili v mestách Dubnica nad Váhom, Nitra a Košice
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a v Českej republike v Prahe a v Brne. Veľkým prínosom bola na všetkých miestach odborná diskusia s osobou z ÚOOÚ (Úrad o ochrane osobných
údajov). Predmetom diskusie boli najdôležitejšie
ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pri
spracovaní údajov prostredníctvom prístupových
a dochádzkových systémov. Veľký úspech mala,
samozrejme, aj tombola, ktorej sa všetci výhercovia skutočne potešili. Medzi cenami sa objavili
nielen naše výborné produkty, ale aj súdok dobrého vychladeného pivka!

TSS POMOHLO FAKULTNEJ NEMOCNICI
V BRNE!

Medzi jednu z najdôležitejších úloh Fakultnej nemocnice v Brne patrí spoločne s liečbou aj poskytovanie pocitu bezpečia a absolútna ochrana svojich
pacientov po všetkých stránkach. Práve to dalo impulz

našej spoločnosti TSS Group. Rozhodli sme sa v spolupráci s druhým najväčším výrobcom kamerových
systémov na svete - spoločnosťou Dahua Technology

a za podpory firmy Trade FIDES, a.s., ktorá poskytla
na tento účel projekt, odovzdať Fakultnej nemocnici
v Brne dar v hodnote 55 000 EUR. Kompletný špičkový kamerový systém sa vďaka svojim kvalitám stane
veľkým prínosom nielen pre ochranu osôb, ale aj
majetku a všetkých priestorov nemocnice. Súhrnný
počet darovaného tovaru obsahuje 64 ks IP kamier
s Full LCD monitorov a 1 ks PC určeného na monitorovanie všetkých kamier.
Medzi podstatné výhody, ktoré poskytne nemocnici
profesionálny monitorovací systém, patrí:
• možnosť získať vysoko kvalitný obraz vďaka 3 MPx
kamerám,
• zobrazenie detailov v živom obraze vďaka vysokému rozlíšeniu kamier,
• viditeľný obraz v noci prepnutím kamery do nočného režimu spustením IR prísvitu,
• priblíženie obrazu až do 300 m pomocou PTZ
kamier, čo v kombinácii s Full HD zaistí 30 násobný
optický zoom.

KDE SA VÁM UKÁŽEME A AKO ...?
PRODUKTOVÉ ŠKOLENIA - AUTOALARMY KEETEC pripravujeme
ŠKOLENIA GPS MONITORING november 2015
Ďalšie PR akcie, bližšie informácie, konkrétny program, pokyny k účasti, obsadenie a kapacitu sa dozviete na našej
webovej stránke www.tssgroup.sk v sekcii Kalendár, kde vám ponúkame aj možnosť individuálnych technických
školení.

www.zabezpec.to
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ZO ŽIVOTA TSS
LETNÉ AKCIE SO ZÁKAZNÍKMI
Ako vďaku našim zákazníkom sme sa s divíziou autoalarmov rozhodli v letných mesiacoch usporiadať akciu.
Určite budem hovoriť za všetkých zúčastnených, keď
jednotne vyhlásim, že aj v Oščadnici, aj v Kostelanoch
sme spoločne strávili jeden naozaj zábavný letný piatok
plný zážitkov. Zákazníkov po príchode na miesto čakal
obed, po ktorom si pri káve mali možnosť vypočuť
prezentáciu zameranú na vývoj, chod a novinky našej
spoločnosti. V skratke sme ich oboznámili s prierezom
kľúčových udalostí TSS v jednotlivých obdobiach od
roku 2002 až dodnes a poukázali na rastúci vývoj
spoločnosti vo všetkých smeroch.
Hlavný priestor však patril zábave, dobrému jedlu,
pitiu a súťažiam! Za zmienku rozhodne stoja takmer
vrcholové výkony súťažiacich v rezaní dreva na čas, pri
hode sekerou, zatĺkaní klincov, či bowlingu. Príjemným
prekvapením pre našich zákazníkov bola aj prechádzka
na koňoch, slivkovým sadmi, či návšteva wellnessu.
Vyhlásenie najmocnejších družstiev sa na oboch podujatiach oslavovalo až do skorých ranných hodín.
Veríme, že sa naši zákazníci dobre bavili a potešia
nás svojou prítomnosťou aj na ďalších zaujímavých
akciách, ktoré pre nich pripravujeme! 

TSS BAJKOVAČKA

Pracovným tímom, ktorého putá upevňuje
postupné vytváranie aj priateľských vzťahov, sme
príkladom aj my v TSS. Pracovné stoly, notebooky a mobilné telefóny sme na pár dní vymenili za cyklistické chodníčky, výborné víno, chutné
jedlo a zábavu. Južná Morava plná lužných lesov,
zámkov a kolonád, popretkávaná vinicami a vínnymi
pivničkami bola naozaj tým správnym miestom pre
náš relax. Po tomto predĺženom víkende sme opäť
plný nezabudnuteľných zážitkov, ktoré nám budú
ešte dlho vyčarovávať úsmev na tvári . O tom, že
prvý ročník ,,TSS Bajkovačky“ bol výborný nápad
a nasadil latku veľmi vysoko, netreba ani na sekundu
pochybovať.
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TSS GROUP – BRATISLAVA
PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉ PRIESTORY POBOČKY V BRATISLAVE!
Veríme, že si ich obľúbite nielen vďaka ich výhodnej polohe, ale aj vďaka modernému
dizajnu a veľkosti jednotlivých priestorov. Zasadacie miestnosti, showroom, kancelárie
a skladové priestory svojou veľkosťou, praktickosťou a komfortnosťou jednoznačne
zvýšili kredit našej pobočkovej siete. Súčasťou priestorov sú, samozrejme, aj výstavné
vitríny a panely, ktorých počet sa viditeľne zvýšil.
Tešíme sa na Vás!

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
BRATISLAVA

Mlynské nivy 58
827 05 Bratislava
tel.: +421 2 534 174 15
e-mail: bratislava@tssgroup.sk

Možnosť bezplatného parkovania

Možnosť bezhotovostnej platby

Otváracie hodiny:
pondelok–piatok 8.00 – 16.30 hod

www.zabezpec.to
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