TÖRTÉNETÜNK
FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI
2000 – DGS Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
– biztonságtechnikai kivitelezés (3 fő)
2003 – VÉD-LM Vagyonvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
– biztonságtechnikai tervezés (4 fő)
2008 – A két cég egyesítésével megalakul a SMARTme Building
Technologies Kft. – biztonságtechnikai rendszerintegrátor (15 fő)
2012 – Vezetékes okosotthon rendszerek telepítése
2014 – FIBARO vezeték nélküli okosotthon rendszerek telepítése
2015 – FIBARO Magyarországi képviselet – telepítői hálózat
felépítése, termékelérhetőség, műszaki támogatás
2020
· 21 fő alkalmazott
· 71 millió Ft saját tőke
· közel 500 millió Ft éves forgalom
· több, mint 300 képzett FIBARO telepítő partner
· több, mint 600 telepített biztonságtechnikai rendszer

BEMUTATKOZÁS
SMARTme Building Technologies Kft.
Cégünk több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik
a biztonságtechnikai piacon.
Jelenleg két szakterületet képviselünk:
· biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszerek
· FIBARO vezeték nélküli okos otthon rendszerek
Mindkét szakterülethez tartoznak olyan szolgáltatások
(pl. szerviz, helpdesk, support), amelyekkel kitűnhetünk
a versenytársak közül. A folyamatos fejlesztéseknek és a
hosszú távú gondolkodásnak köszönhetően magas minőségű
szolgáltatást tudunk nyújtani, és partnereinket is erre biztatjuk.
Ügyfeleink elégedettsége kiemelten fontos számunkra,
visszajelzéseik jelentős mértékben támogatják szolgáltatásaink
fejlesztéseinek irányát.
Munkatársaink továbbképzése és fejlesztése lehetőséget ad
számunkra, hogy a folyamatosan megújuló piacon is mindig
minőségi, korrekt munkát adjunk át megrendelőinknek.

ERŐSSÉGEINK
Hosszú távú koncepciónk része, hogy partnereink
számára mindig minőségi, megbízható szolgáltatást
nyújtsunk.
Kollégáink kimagasló szakértelemmel képviselik
a teljes körű kivitelezés minden fázisát, a
tervezéstől – a telepítésen és karbantartáson át –
a szervizelésig.
Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése lehetővé
teszi, hogy mindig a felhasználó igényeire szabott,
megbízhatóan működő rendszert adjunk át.
Kimagasló műszaki támogatással állunk
rendelkezésre. Gyorsan, akár a helyszínen hárítjuk
el a hibát, de szerződött partnereink bejelentéseit
0–24 órában fogadjuk és kezeljük.
Nyomon követhető online helpdesk felületünk
átlátható, dokumentált és elszámolható hibajegykezelést tesz lehetővé, partnereink bármikor,
bárhonnan ellenőrizhetik a felvett feladat állapotát.

SZAKTERÜLETEINK,
SZOLGÁLTATÁSAINK
Biztonságtechnikai rendszerek
Tervezés, telepítés, karbantartás, szervizelés
· automata tűzjelző rendszerek
· riasztórendszerek
· biztonsági kamerarendszerek
· beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszerek
· kommunikációs hálózatok kiépítése
· integrált épületfelügyeleti rendszerek
· speciális gyengeáramú facility management
megoldások
Okos otthon / SmartHome rendszerek
· redőnyvezérlés
· világítás-szabályozás
· fűtésvezérlés
· riasztórendszerek integrálása
· multi-room audio
· távoli ellenőrzés és beavatkozás

TŰZVÉDELMI TERVEZÉS ÉS
ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELEM
Egy épület megtervezésekor számos jogszabályi előírást kell
figyelembe venni. A biztonságos működéshez elengedhetetlen az
épület szerkezeti elemeinek stabilitása, az épületben tartózkodók
élete és a vagyontárgyak biztonsága.
Ez a tűzvédelmi tervezés legfőbb alappillére.
Cégünk szakembereinek 2006 óta van tapasztalata tűzvédelmi
tervezéssel, mely során a tervezőkkel, a kivitelezőkkel, valamint
az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetve mérjük fel, és
alakítjuk ki a tűzvédelmi követelményeket, igényeket.
A tűzvédelmi dokumentációkat az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatnak megfelelően készítjük el, mely tartalmazza a
műszaki kialakítás paramétereit.
A szaktevékenységnek minősülő tervezés-kivitelezési folyamatot
szakképzett, és a kamarai tagsági követelményeknek megfelelő
csapatunk végzi.

A C4-ES RENDSZERRŐL
Cégünk 2010 óta foglalkozik a C4‑es
grafikus rendszerfelügyelet telepítésével. Ez az innovatív integrált grafikus rendszer-felügyeleti szoftver
egyszerre nyújt központi, vagy több
felhasználós hozzáférést az épületek
autonóm biztonsági rendszereinek
kezeléséhez, felügyeletéhez és ös�szehangolásához.
Jellemzői:
· TCP IP kommunikáció,
· gyártmány és rendszerfüggetlen,
· grafikus megjelenítési platform,
· szerverkliens architektúra,
· korlátlan klienshozzáférés.
A C4-es rendszer nagy előnye (a többi integrációs szoftverrel szemben),
hogy gyártmány- és rendszerfüggetlen, így bármilyen már fejlesztett,

vagy a jövőben fejlesztésre kerülő
alrendszer kezelésére alkalmas lehet.
Segítségével a vagyonvédelmi rendszerek, tűzjelző rendszerek, beléptető rendszerek, IP kamera rendszerek
és egyéb épületgépészeti rendszerek
egységes grafikus kezelése valósul
meg, így a felhasználót nem terheli
az egyes alrendszerek mélyebb szintű ismerete.
C4-es rendszer segítségével a felügyelt autonóm rendszerek egymás
közötti kommunikációja is megvalósul, így a korábban egymástól függetlenül működő biztonságtechnikai
rendszerek között automatizált vezérlési parancsokat hozhatunk létre.
Sőt, az integráció mélységétől füg
gően az egyes rendszerek konfigurálására is alkalmas lehet.

REFERENCIÁINK

CORDIA OKOS-LAKÁSOK
1350 db lakás felokosítása
FIBARO rendszerrel
2017–2019-ig 4 projekten

MARKET OKOS-LAKÁSOK
kb. 1500 db lakás felokosítása
FIBARO rendszerrel
2018–2019 folyamán több projekten

CAMPUS LAKÓPARK
200 db lakás felokosítása
FIBARO rendszerrel
2018–2019 folyamán 3 ütemben

REFERENCIÁINK

ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET
Az épületbe tűzjelző rendszert
telepítettünk C4-es integrált grafikus
biztonsági felügyeleti rendszerrel,
melynek szükség szerinti bővítéseit és
karbantartását a mai napig végezzük.

GENERALI BUDAPEST
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az épületbe beléptető-, behatolás-jelző valamint kamerarendszert telepítettünk, továbbá C4-es integrált grafikus
biztonsági felügyelettel kiegészítve felújítottuk a tűzjelző rendszert.

MAMMUT 1, 2 ÉS PARKOLÓHÁZ
Az épületekbe komplett behatolásjelző és beléptető rendszert adtunk
át C4-es integrált grafikus biztonsági
felügyeleti rendszerrel.

REFERENCIÁINK

EMERSON PROCESS MANAGEMENT
MAGYARORSZÁG KFT.
Az épületbe biztonsági kamerarendszert terveztünk és telepítettünk,
karbantartását a mai napig végezzük.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT
A BKV 5 telephelyén terveztünk és
telepítettünk tűzjelző rendszereket.

KÖKI TERMINÁL
Közel 300 darab IP alapú kamerás
megfigyelőrendszert telepítettünk,
amit a mai napig karbantartunk.

REFERENCIÁINK

BAKUI KÖZPONTI KÓRHÁZ
Az épületbe tűzjelző-, behatolás
jelző-, beléptető-, biztonsági kameraés beteghívó rendszert, valamint
strukturált hálózatot, központi
órarendszert, TV hálózatot és a
vészhangosítást terveztünk.

MTVA
Forgóvillás beléptető rendszert
telepítettünk, amit négy év múlva
tovább bővítettünk. Korszerűsítettük
a CCTV rendszer rögzítőit, valamint
C4 integrált grafikus biztonsági
felügyeleti rendszert telepítettünk és
a mai napig karbantartjuk.

IRON MOUNTAIN RAKTÁRCSARNOK
A csarnokban tűzjelző rendszert,
riasztórendszert, beléptető-rendszert,
biztonsági kamerarendszert, valamint
irány-fény lámpákat terveztünk,
telepítettünk és a mai napig végezzük
a karbantartást.

REFERENCIÁINK

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Az épületet biztonsági
kamerarendszerrel, beléptetőrendszerrel, valamint behatolás-jelző
rendszerrel láttuk el, és a mai napig
karbantartjuk.

TEMIC (CONTINENTAL)
Az épületbe beléptető rendszert
terveztünk és telepítettünk,
karbantartását folyamatosan
végezzük.

ALPINE ELEKTRONIKAI IPARI KFT.
Az épületbe tűzjelző rendszert és
hangosítást terveztünk.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR)
A jövőről most kell gondoskodnunk!
Fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük a jövő generációit. Törekvéseinket sportszponzorációval,
rendezvények és sportegyesületek támogatásával valósítjuk meg.
A képen az érdi Baseball Team Egyesület látható.
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