
Máme lepšie riešenie

Člen skupiny ELVAC

Vyvíjame softwarové riešenia na kľúč podľa potrieb a špecifických požiadaviek zákazníka. 
Orientujeme sa predovšetkým na RIADIACE, MONITOROVACIE a INFORMAČNÉ systémy. 
Ponúkame komplexné služby od projektu, cez vývoj systému, jeho implementáciu
až po servisnú činnosť.

SOLUTIONS



Systém InfoPanels

Technický Informačný Systém

Monitorovacie a riadiace systémy

Monitorovanie dátových sietí

ELVAC S OLUTIONS
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www.infopanels.eu

www.elvix.eu

www.infopanels.eu

www.elvacsolutions.eu/scada

www.techis.eu

Systém pre centrálnu správu digitálnych informačných panelov.

Intuitívne ovládanie, široká podpora dátových formátov, externé dátové 
zdroje, časové plánovanie, priestorová navigácia, výstražná funkcia.

Pre verejnú správu (elektronické vývesky a navigácie v budovách),
cestovný ruch (hotely, letiská a stanice, múzeá),  
marketing (autosalóny, nákupné a športové areály), 
priemysel (stav výroby, logistika)

Centralizovaný systém pre ovládanie a monitoring priemyselných procesov   
a technologických zariadení.

Spoľahlivosť, jednotné užívateľské rozhranie, flexibilita a rozšíriteľnosť, rýchla 
návratnosť investície.

Pre priemyselnú výrobu, energetiku, vodohospodárstvo, dopravu, 
komunikačné systémy a inteligentné budovy.

Komplexné riešenie pre podporu v oblasti prevádzkových, informačných 
a dokumentačných procesov.

Evidencia, správa a údržba technológií a systémov, plánovanie preventívnej 
údržby, revízií a opráv, elektronické podpisovanie dokumentov.

Pre výrobné podniky a ako podpora pracovníkom technických sál, 
technických dohľadov a administrátorov systémov.

Hotové riešenie pre komplexný dohľad nad podnikovou IT infraštruktúrou.

Jednoduchá inštalácia, jednoduchá konfigurácia, aktuálny prehľad o stave 
siete, alarmové správy e-mailom alebo SMS, história udalostí, sledovanie 
hardwarových i softwarových prostriedkov.

Pre firemné siete od 2 do 1000 počítačov, školy, úrady, 
zdravotnícke zariadenia, a pod.



Informačný Orientačný Systém

Monitorovanie výroby

Geografický Informačný Systém

www.elvacsolutions.eu/gis

Vývoj na kľúč a systémová integrácia

www.elvacsolutions.eu/vyvoj

www.elvacsolutions.eu/ios

www.elvacsolutions.eu/eis

IOS poskytuje a prezentuje informácie v oblasti cestovného ruchu.

Zvýši atraktivitu turistických destinácií, zlepší informovanosť turistov 
a zmodernizuje spôsob poskytovania informácií návštevníkom.

Pre podnikateľské subjekty a verejnú správu zameranú na rozvoj 
cestovného ruchu.

EIS je integrované, modulárne a systémové riešenie pre efektívne sledovanie, 
riadenie, vyhodnocovanie a plánovanie výroby.

Prehľadná vizualizácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti, plno užívateľsky 
konfigurovateľný bez nutnosti dodatočných nákladov a asistencie 
implementátora.

Pre nižší a stredný management výrobných podnikov (výrobní majstri, 
technológovia, kvalitári, logisti)

V rámci pokročilej GIS platformy prevádzkujeme a vyvíjame systémy, ktoré 
umožňujú ukladať, spravovať a analyzovať priestorové dáta.

On-line zdielanie a publikovanie geografických dát, nezávislosť na platforme 
či operačnom systéme, možnosť publikovania na internete v podobe 
webovej aplikácie (Online GIS).

Pre verejnú správu, integrovaný záchranný systém, správu inžinierskych sietí, 
oblasť prírodných zdrojov.

Vývoj špecializovaného softwarového produktu podľa požiadaviek zákazníka.

Starostlivá analýza pôvodného softwarového vybavenia klienta vedená tak, 
aby bol softwarový produkt bez technických problémov integrovaný 
do informačného systému zákazníka.

Pre každé odvetvie, kde vývoj a nasadenie nového software zvýši efektivitu 
podniku, odmedzí chyby ľudského faktoru alebo ponúkne zákazníkovi 
konkurenčnú výhodu.
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Servisné služby

ELVAC SK s.r.o.
Zlatovská 27
911 01  Trenčín

Tel.: +421 326 401 766      
Fax: +421 326 401 766        
E- mail: obchod.sk@elvac.eu

www.elvac.sk
www.elvac.eu

Naše certifikáty

ISO 9001
Systém managementu akosti pre vývoj, produkciu, predaj 
a údržbu kontrolných, monitorovacích a informačných 
systémov.

ISO 20000
Servis a podpora riadiacich, monitorovacích 
a informačných systémov.

ISO 12207
Aplikácie a riešenia technicko-informačných, 
priemyselných, monitorovacích a geografických 
informačných systémov. Norma 12207 vytvára všeobecný 
rámec pre procesy životného cyklu softwaru.

Certifikácia Úradu pre civilné letectvo
Oprávnenie na vývoj, projektovanie inštalácii, výrobu, 
inštalácie, údržbu, opravy a modifikácie leteckých 
pozemných zariadení. 

Záručná a pozáručná servisná podpora 
k dodaným produktom.

Rôzne úrovne SLA podľa požiadaviek zákazníka.

Dostupnosť služby až 24 hodín denne.

Analýza a ďalší rozvoj produktov.

Možnosť zriadenia testovacej a integračnej 
platformy.

Profylaktické prehliadky dodaných systémov.

Vzdialená správa a trvalý monitoring.

Školenie pre administrátorov a užívateľov.
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