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Dochádzkové a
identifikačné systémy
Spokojný zákazník je náš cieľ.  Sme tu pre Vás od roku 1992.

O nás
WEGA LH, s.r.o. je dlhoročný a spoľahlivý slovenský
výrobca a dodávateľ Identifikačných systémov.
Vyrábame a dodávame vlastné komplexné riešenia
pre identifikáciu. Tvoríme a dodávame tiež
zákaznícke riešenia. Od roku 2005 sme licencovaným
partnerom švajčiarskej spoločnosti LEGIC. Sídlo a
prevádzka spoločnosti je v Liptovskom Hrádku. 

Naša filozofia
Nepredávame len programové a technické

vybavenie ale profesionálny SYSTÉM spolu s

našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti

personálnych a identifikačných systémov so

zabezpečenou technickou aj aplikačnou

podporou. Zákazník je u nás na prvom mieste.

Naše produkty Prístupový systém 

Dochádzkový systém

Stravovací systém 

Návštevný systém 

RFID evidencia

predmetov a procestov 

Cestovné príkazy 

Vývoj web aplikácií a HW

Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 002421

Bezpečné riešenia pre privátny aj verejný cloud.



                 Je určený na ochranu a zabezpečenie  
                 objektov, v ktorých sú klasické kľúče 
                 nahradené bezkontaktnými ID kartami
alebo príveskami. Systém je modulárny. Čítacie
hlavy sú zapojené  na sieť riadiacich jednotiek s
nadradeným riadiacim centrom. Riadiace centrum
spracováva a vyhodnocuje načítané údaje podľa
stupňa bezpečnosti neustále (on-line). Systém je
certifikovaný Národným bezpečnostným úradom. 

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Doplnkové a prídavné zariadenia, technológie.
Zámky, turnikety, prechodové zariadenia,
závory. Čítačky dokladov ARH. Kamery,
rozpoznanie ŠPZ. Podpisové tablety.
Systémy  kontroly vstupu APERIO, SALTO.
Bezkontaktné technológie Legic, Proxy
125kHz, Mifare, Motorola, HID. Tlačiarne
kariet Fargo.  Kabinety na kľúče.

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
                 Dochádzkový systém Kriváň aktuálne 
                 dodávame už v jeho 4. generácii. Je to  
                 web aplikácia, ktorá slúži v zmysle platnej
legislatívy na evidenciu, kompletné spracovanie a
vyhodnotenie dochádzky zamestnancov. Sú v nej
zhmotnené naše  mnohoročné praktické
skúsenosti. Podporuje centralizované a popritom
nezávislé spracovanie pre materské a dcérske
organizácie. Systém umožňuje  prepojenie a
integráciu s väčšinou informačných systémov
používaných v SR (Asseco, Elanor, Emel, CORA GEO,
Hour,  Kodas, Kros, Magma, MRP, Navision,
OptimalSoft, ProCes, SAP R/3, Softip, Softec, Somi,
Sunsoft, VEMA, ...). Je určený pre všetky typy
organizácií, od štátnej a verejnej správy, banky a
poisťovne až po výrobné podniky. Údaje má
uložené v SQL databáze (MS SQL Server, Oracle
19c) a umožňuje mandátne spracovanie.
Používateľom môže byť každý zamestnanec. Systém
využívajú organizácie od 5 zamestnancov až po
veľke organizácie. Najväčšia má 10 tisíc
zamestnancov a prevádzky po celej SR.

Na značenie je možné použiť čítacie jednotky s
bezkontaktnou technológiou, SW emulácie pre
kiosky a PC, aplikáciu na mobilné zariadenia.

Systém ponúka mnoho praktických funkcií s cieľom
zrýchliť spracovanie dochádzky a poskytnúť všetky
potrebné informácie zamestnávateľovi a aj
zamestnancom.

Doplnkové moduly dochádzkového systému:
plánovanie a vyhodnocovanie pohotovostí
elektronické plánovanie a schvaľovanie
neprítomností a prekážiek na strane
zamestnanca
cestovné príkazy, tuzemské aj zahraničné
osobné karty, zverené prostriedky
zamestnancom
práca na projektoch EŮ
rozkontovanie práce na zákazky a činnosti
sledovanie prestojov
evidencia a vyhodnocovanie dopravy
zamestnancov
emulácia čítacej jednotky
prezenčné listiny
doplnkové číselníky
evidencia lekárskych potvrdení

Doplnkové moduly prístupového systému:
náhodný výber na kontrolu
rezervácia miestností
kľúčová služba
rozpoznanie EVČ (evidenčného čísla vozidla) 
modul počítadlá, sledovanie počtu v definovanom
priestore 
schvaľovanie prístupov
evidencia meraní teploty zamestnancov
prepojenie na odbytový systém a mostové váhy
evidencia majetku pomocou RFID
audit
riadenie ubytovania v penzióne s využitím
technológie Apério
modul na prepojenie so systémom C4



                Slúži pre bezhotovostné platby, 
                objednávanie a výdaj jedál  a doplnkového
                sortimentu v stravovacích zariadeniach.
Platobný systém možno využiť pre závodné
stravovanie alebo reštauračné a hotelové služby.
Pomocou softvérových komponentov možno
zabezpečiť zrážkový spôsob účtovania stravy. 
Stravovací systém využíva aj technické komponenty.
Príkladom sú objednávacie čítacie jednotky,
vydávacie čítacie jednotky, čítacie jednotky do
klávesnicového vstupu pre POS pokladne a platobné
terminály pri platbe platobnou kartou alebo
stravovacou kartou.
Stravovací systém umožňuje definovať kalkulačný
vzorec s dotačnými pravidlami a konečnú cenu
stravnej jednotky, aplikovať zľavy a dotácie podľa
stravovacieho modelu, evidovať konto stravníka na
ktorom sa realizujú všetky finančné operácie,
zaúčtovať odbery mesačne, formou zrážky do
mzdového systému Prístup klienta je umožnený  cez
intranet alebo internet. K stravovaciemu systému
ponúkame nadstavbový modul na riadenie kuchyne
a bufetov, kde okrem skladového hospodárstva
ponúkame aj moduly na kalkuláciu jedál a
maloobchodný predaj. 

                 S lúži pre evidenciu návštev v podnikoch 
                 a zároveň ako informačný systém 
                 vstupných miest. Systém spolupracuje s
čítačkami na doklady, ktoré čítajú údaje z
občianskych preukazov a pasov a automaticky ich
zapíšu do návštevnej karty. Podpisový tablet
umožňuje elektronickú evidenciu školení. Funkcie
systému zabezpečujú zrýchlenú evidenciu pri
opakovaných návštevách. Systém ponúka
automatickú kontrolu toho, či návštevník opustil
budovu (automatické odpisovanie alebo odpisovanie
vrátnikom). Pomocou nadstavbového modulu je
možné návštevy naplánovať.

STRAVOVACÍ SYSTÉM Systém ponúka mnoho praktických funkcií s cieľom
zrýchliť spracovanie dochádzky a poskytnúť všetky
potrebné informácie zamestnávateľovi a aj
zamestnancom.
Doplnkové moduly návštevného systému:

plánovanie jednotlivých a skupinových návštev
jednoduché plánovanie vjazdov automobilov
vrátane vjazdov na zadané obdobie
prepojenie na podpisové tablety
preškolenie návštev so zobrazením informácií na
dotykovej obrazovke
samoobslužný kiosk pre zadanie základných
údajov o návštevníkovi
využitie celostránkových OCR čítacích jednotiek
pre prečítanie údajov z MRZ aj textovej časti
dokladov (ID, pas)
kontrola pohybu vozidiel v rámci areálu (brána,
kancelária, vykládka, nakládka a sledovanie
dodržania časov

Systém, ktorý svojimi funkciami pomôže nahradiť
plánovacie tabuľky a poskytne v reálnom čase
informácie potrebné pri plánovaní dovozov a
odvozov do podniku. Podporuje plánovanie pre
viaceré lokality, nakladacie a vykladacie rampy.
Plánovanie je pomocou vytvorenia časových okien,
ktoré je možné po vytvorení jednoducho upravovať.
Samozrejmá je notifikácia určených osôb vrátane
dopravcov.

NÁVŠTEVNÝ SYSTÉM

PLANNER, LOGISTIKA

Doplnkové moduly logistiky:
plánovací kalendár
cenové ponuky
elektronické dokumenty
štatistika a reporting
informačné tabule do skladov
prepojenie na návštevný systém

VÝVOJ WEB APLIKÁCIÍ A HW
Získané skúsenosti nášho vývojového oddelenia
počas množstva úspešne zrealizovaných projektov a
naše znalosti nám umožňujú vytvárať zákaznícke
riešenia, aplikácie a dodávať špecifický HW na
zakázku.
Programovacie jazyky a technológie:

PHP, JAVA, C++, C#, Powerbuilder
CSS, HTML5, Bootstrap, Javascript, jQuery,
DRUPAL, Laravel
MS SQL, Oracle, PostgreSQL
IIS, WildFly, Apache
Microsoft, Linux, Linaro
8 bitový jednočipový mikropočítač
Cortex, Variscite
3D tlač
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Stabilita a zodpovednosť.
Viac ako 25 rokov skúseností. 

400 veľkých zákazníkov, 
145.500 dochádzkových listov spracovaných

mesačne. 
Vlastný hardware.

Veľké aj malé systémy, modularita,
parametrizovateľnosť, prispôsobiteľnosť. 

Rýchle reakcie, zabezpečený servis, flexibilita.
 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 002421


