
p r e d s tav e n i e  s p o l o č n o s t i



TSS Group je mladá, dynamická spoloč-
nosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, 
dovozom a distribúciou bezpečnostných 
technológií a v súčasnosti zamestnáva 
približne 140 zamestnancov. 
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okrem slovenského a českého trhu, na ktorých spoločnosť tss Group zastáva významnú pozíciu 
a zákazníci môžu aktuálne navštíviť až sedem zákazníckych centier, sa spoločnosti úspešne darí 
prenikať aj na ostatné trhy európskej únie.

Zl
ín
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spoločnosť tss Group bola založená v roku 2002 so zameraním na komplexné riešenia v oblasti 
zabezpečenia objektov a vozidiel. následne bolo produktové portfólio rozšírené o divíziu Gps moni-
toringu. prostredníctvom vybudovanej obchodnej politiky tss Group jednoznačne patrí medzi spo-
ločnosti s najdynamickejším rastom a vývojom. najdôležitejšími strategickými prioritami spoločnosti 
tss Group je poskytovanie komplexnej starostlivosti, podpora a kvalitné služby pre svojich partne-
rov. rozsiahle portfólio s vlastnými značkami spoločnosti, komunikácia s kvalifikovanými pracov-
níkmi a profesionálny prístup patria medzi jej hlavné silné stránky. spojením  osobného prístupu 
a podpory významných značiek sú vám jednotlivé divízie pripravené poskytnúť komplexné profesio-
nálne riešenia.

pre kvalitnú a rýchlu distribúciu produktov má k dispozícii tss Group centrálne skladové priestory, 
ktoré sú významným článkom celého logistického reťazca. tss Group si uvedomuje dôležitosť 
komunikácie s trhom, preto sa zákazníkom spoločnosti aktívne venuje viac ako 30 obchodných 
zástupcov.

 
dlhodobá vízia spoločnosti tss Group je poskytovať svojim zákazníkom komplexné riešenia a tým 
byť stabilným a dôveryhodným partnerom v oblasti zabezpečovacích systémov. 
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Divízia 
zabezpečenia objektov  

divízia zabezpečenia objektov je oriento-
vaná na komplexné riešenia v oblasti zabez-
pečenia budov a objektov. Jej cieľom nie je 
tovar len predávať, ale predovšetkým ponúk-
nuť zákazníkovi riešenie presne podľa jeho 
potrieb. profesionálny tím pracovníkov diví-
zie dôsledne sleduje trendy v bezpečnostných 
technológiách, čím významne prispieva k spo-
kojnosti všetkých obchodných partnerov. pre-
dajný a technický tím divízie poskytuje zákazní-
kom všetko potrebné v oblasti kamerových sys-
témov, záznamových zariadení a softvérov, elek-
tronických zabezpečovacích systémov, audio 
a video vrátnikov, prístupových systémov, peri-
metrickej ochrany, elektronickej požiarnej signa-
lizácie, obchôdzkových systémov, ale aj akumu-
látorov a Ups.

vlastný programátorský tím umožňuje vytvára-
nie riešení priamo podľa požiadaviek zákazníka, 
ktorými sú tiež rozpoznávanie ŠpZ, monitoring 
miest, obcí a športovísk, kamerové systémy pre 
dopravné prostriedky, centrálne monitorovacie 
systémy a integrované bezpečnostné systémy.

tss Group pravidelne organizuje pre svojich 
zákazníkov školenia a tiež sa zúčastňuje na veľtr-
hoch a výstavách, kde sa môžu zákazníci zozna-
movať s produktmi a novinkami spoločnosti. 

sortiment divízie tvoria značky, z ktorých medzi 
najvýznamnejšie patria dahua, avigilon, sony, 
Comelit, easydoor, ZKteco, satel a paradox. 
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Divízia 
zabezpečenia vozidiel 

divízia zabezpečenia vozidiel je ďalším význam-
ným pilierom tss Group. Cieľom divízie je 
poskytnúť komplexnú ponuku v oblasti zabez-
pečenia vozidiel a autopríslušenstva, ktoré zvy-
šuje komfort zákazníka. registrovaná značka 
spoločnosti KeeteC sa udomácnila na sloven-
skom aj európskom trhu, ako značka orientova-
ná na kvalitu a spoľahlivosť. spolu s inými znač-
kami patrí tss Group medzi lídrov zabezpeče-
nia vozidiel na európskom trhu. najdôležitejším 
článkom divízie zabezpečenia vozidiel je vlast-
ný vývojový programátorský tím, ktorý neustá-
le pracuje na nových riešeniach a novinkách 
v oblasti zabezpečenia vozidiel. okrem nosného 

sortimentu, ktorým sú autoalarmy, imobilizéry 
a Gps lokalizátory, tss Group distribuuje aj ďal-
šie autopríslušenstvo a to predovšetkým parko-
vacie asistenty, vyhrievanie sedadiel, autorádiá 
a multimediálne systémy, bluetooth handsfree 
sady, tempomaty, autofólie , svetelné a zvukové 
výstražné systémy, ale aj a mnoho ďalších.  tss 
Group je taktiež partnerom silných svetových 
značiek a je oficiálnym distribútorom výrobcov 
ako pandora, steelmate, sony, Bury a General 
electric. svojím zákazníkom a obchodným part-
nerom poskytuje kvalitnú technickú podporu, 
všeobecné školenia a vysoko odborný servis. 
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Divízia 
GPS monitoringu 

tretím článkom tss Group je divízia Gps moni-
toringu. v oblasti Gps sledovania vozidiel 
a osôb, prevádzkových zariadení a spotreby 
paliva má tss Group taktiež  významné postave-
nie na slovenskom a českom trhu. 

Gps monitorovací systém Keetecsat je vlast-
ným produktom spoločnosti a na jeho vývoji 
pracuje tím softvérových a hardvérových špe-
cialistov, ktorého úlohou je vytvárať produkt 
presne šitý podľa potrieb našich zákazníkov. 

Gps monitorovací systém Keetecsat obsahuje 
okrem štandardných funkcií ako sú kniha jázd, 
monitoring osobných a nákladných vozidiel aj 
unikátne riešenia, ako napríklad detekcia rušičky 
GsM signálu, kontrola paliva, ale aj aktívne blo-
kovanie motora vozidla pri krádeži. 

divízia Gps monitoringu je na slovensku ofici-
álnym partnerom pre povinné vybavenie auto-
škôl schváleným identifikačným a monitorova-
cím zariadením. 

víziou divízie je vytvoriť komplexný systém pre 
zákazníka, ktorý jeho vozidlo nielen monitoruje, 
ale aj chráni pred krádežou, či násilným vniknu-
tím do vozidla. Zariadenia aktívne komunikujú 
s dátovou zbernicou Can bus, čo významne 
zvyšuje úroveň presnosti a bezpečnosti. 

Štandardnou súčasťou balíkov Keetecsat, sú 
už v cene zahrnuté licenčné poplatky, za využí-
vanie mapových podkladov google maps, bez-
platné upgrades a technická podpora 24 hodín 7 
dní v týždni. 
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vá Š  o d B o r n ý  pa r t n e r  p r e  s p o ľ a h l i v o s ť  a  p r o f e s i o n a l i t U !

www.tssgroup.sk


