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VÍTEJTE
MODERNÍ PŘÍSTUPOVÝ A DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
Cílem každého ředitele školy je zajistit bezpečí pro žáky a studenty a zároveň chránit majetek,
za nějž zodpovídá. Navíc je na něj vyvíjen tlak ze strany rodičů, kteří chtějí mít své děti
pod kontrolou. S tím vším je spojeno velké množství práce a úsilí.
Systém Otvírák je zde pro to, aby Vám se vším pomohl. S tímto systémem nezískáte
jen důvěryhodný nástroj, který ohlídá všechny průchody.
Díky Otvíráku se mohou rodiče spolehnout, že jsou jejich děti ve škole v bezpečí.

Pro Vás jen to nejlepší
4

KOMPLEXNÍ A VARIABILNÍ
Systém Otvírák Vás potěší svou komplexností a variabilitou. V základu je tvořen aplikací a čtecí
jednotkou a velmi často je doplněn o docházkový terminál. Na výběr máte ze tří typů čtecích
jednotek, a to jak pro vnitřní, tak venkovní použití, a dvou docházkových terminálů.
S aplikací budete jednoduše evidovat docházku, dobu strávenou ve škole, vytvářet přehledné
výkazy práce, vědět o osobách uvnitř i vně budovy a mnoho dalšího. Tisky, exporty a přehledy
všeho druhu jsou samozřejmostí.

Spolupráce s těmi nejlepšími profesionály
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TERMINÁL GO

TERMINÁLY A ČTEČKY

TERMINÁL
OTVÍRÁK

ČTEČKA
OTVÍRÁK

TERMINÁL GO
Velký docházkový terminál, který pojme více než 30 aktivit. Barvu, pořadí a názvy jednotlivých
aktivit si nastavíte dle libosti. V rámci času lze také přizpůsobit zvýraznění jednotlivých tlačítek.
TERMINÁL OTVÍRÁK
Docházkový terminál s 11 důvodovými tlačítky a zabudovanou duální čtečkou čipů
komunikuje pomocí světelné a zvukové signalizace. Šasi je vyrobeno z kvalitního
plastu a přední plocha z odolného skla. Terminál zvládá nonstop provoz, a to jak
uvnitř budovy, tak venku.

ČTEČKA OTVÍRÁK
Přístupová duální čtečka, jejíž šasi je vyrobeno z kvalitního plastu a přední plocha
z odolného skla. Čtečka zvládá nonstop provoz uvnitř i venku a komunikuje
světelnými a zvukovými signály.

Moderní a spolehlivé technologie
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PROPOJTE
PROPOJENÍ S DALŠÍMI SYSTÉMY
Stravovací systém VIS ve školní jídelně nebo školský systém – oba již obsahují evidenci osob.
Propojením systémů propojíte i data v jednotlivých systémech. Starat se tak budete o data
jen na jednom místě. Zbytek udělají naše systémy za Vás.
Propojte systémy ve své škole – získáte tak silného spoluhráče, o kterého se můžete opřít.
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ŠKOLSKÉ SYSTÉMY
BAKALÁŘI – ŠKOLA ONLINE – EDOOKIT – EDUPAGE
Víme, jak je pro Vás přehlednost v datech důležitá, a proto táhneme se školskými systémy
za jeden provaz.
Propojením své školy se systémem Otvírák jednoduše sjednotíte informace o všech osobách,
které máte ve školském systému.
Díky komunikaci obou systémů bude Otvírák odesílat informace o průchodech jednotlivých
osob zpět do třídní knihy. To jistě ocení učitelé, kteří díky tomu uvidí, jestli je žák ve škole,
či nikoli. V třídní knize se totiž informace o průchodu použije jako přednastavení stavu
(ne)přítomnosti.
Propojení obou systémů navíc zajistí, že budete mít ve všude stejná data. Změníte-li údaje
o osobě ve školském systému, zaktualizují se i v aplikaci Otvírák.

Táhneme za jeden provaz
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SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY VIS
Aplikace Otvírák si skvěle rozumí se stravovacím systémem Stravné.
Propojením systémů získáte jednotnou databázi osob. Jakákoli změna v kartě klienta v systému
Stravné se projeví i v docházkové aplikaci Otvírák.
Jste moderní škola a objednávají Vaši žáci stravu v jídelně on-line přes Strava.cz?
V rámci vzájemné komunikace systémů Stravné a Otvírák jsou data o jednotlivých průchodech
vizualizována v aplikaci Strava.cz. To jistě ocení nejeden rodič, který již přes aplikaci dohlíží
na stravování svého dítěte.
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EVIDUJTE
EVIDENCE DOCHÁZKY
Evidence a řízení přístupu osob, sledování a záznamy docházky včetně pracovní doby, doba
strávená ve škole, sestavení výkazu práce, přehled o osobách v budově nebo mimo ni, výpisy
průchodů a mnoho dalšího.
Pro základní evidenci pohybu si vystačíte se čtecími jednotkami pro evidenci příchodů
a odchodů. Docházkové terminály oceníte pro evidenci docházky především zaměstnanců.
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JEDNA OSOBA – VÍCE ČIPŮ
Už dávno neplatí, že jedna osoba může mít pouze jeden čip. V případě potřeby lze jedné osobě
přidělit více čipů. Čip tak může mít jak dítě, které chodí do školy, tak jeho rodič, který ho ve škole
vyzvedává.
Možnost přidělit jedné osobě více čipů oceníte i při pronájmu prostor. Například pronajímáte-li
tělocvičnu sportovním oddílům, do systému zaevidujete pouze jednu zodpovědnou osobu,
které přidělíte libovolný počet čipů.
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PRŮCHODY POD KONTROLOU
Kontrola průchodů správcem aplikace v reálném čase nebo informace rodičům o průchodu
jejich ratolesti? Se systémem Otvírák ano!
Správce aplikace získá přehled o průchodech díky vyskakovací notifikaci na svém počítači.
Rodiče ocení notifikaci v podobě e-mailu. Ten přijde rodiči bezprostředně po tom, co jeho dítě
přiloží čip ke čtečce. Notifikaci lze nastavit například jen pro hlavní vchod, ale i pro každou čtecí
jednotku, která se v budově nachází.

Přehlednost a informovanost na prvním místě
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OTVÍRÁK JAKO BEZOBSLUŽNÝ SYSTÉM

Hledáte systém, který udělá všechnu práci za Vás? Je Vaší primární potřebou zajistit ochranu
vstupu do budovy?
Systém Otvírák dokáže běžet po celý rok bez zásahu obsluhy.
Nejdříve evidované osoby v systému jednoduše rozdělíte do skupin a těmto skupinám přidělíte
práva pro vstup v jednotlivých časových obdobích. Všechno ostatní už obstará Otvírák..
Máte-li navíc školský systém nebo stravovací systém Stravné, pak se nebudete muset vůbec
o nic starat. Díky rozdělení osob do jednotlivých skupin a kategorií v již zavedené aplikaci
udělíte přístup různým skupinám osob a nastavíte časová období, ve kterých tyto skupiny
do budovy pustíte. V praxi to znamená např. zamezení přístupu dětí do školy o víkendech
nebo prázdninách.

Vy si přejete, my to splníme
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Soustřeďte se na to, co je pro Vaši školu důležité.
O to ostatní se postaráme my.
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