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Spojíme všechna vaše pracoviště 
do jednoho celku, ať jsou kdekoli na světě

Vaše práce dostane zcela nový rozměr a vy si sami určíte, 
jaké konkrétní informace chcete dostávat. Z jednoho místa 
tak budete mít nepřetržitý přehled o veškerém dění na 
pracovišti včetně možnosti tyto události 24/7/365 ovlivnit.
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jsem Adam – asistenční software tvořený každému z vás na míru

jsem Adam, asistenční software tvořený 
každému z vás na míru. Jsem samostatný 
pracovník, který nepotřebuje žádného kolegu. 
Pracuji pro vás přesně tak, jak si řeknete, ve dne 
v noci. Dovolenou nepotřebuji a nemocenskou 
neznám, zkrátka 24/7/365. Nedělám chyby, sám 
přemýšlím a vyhodnocuji, pomáhám i zastávám 
práci mnoha kolegů. A pro mé fungování vlastně 
nepotřebujete nic víc, než váš mobilní telefon...

Jak to funguje?

Pomocí jednotlivých modulů propojím soubor 
hardwarových zařízení jednou přehlednou 
aplikací přístupnou přes internet z počítače, 
tabletu, i chytrého telefonu. Mnoho funkcí pro 
vás automatizuji, zpřehledním a také zabezpečím 
uložené dokumenty. Jsem vyvinut pro řešení všech 
pracovišť včetně odlehlých, bez obsluhy přítomné 
na místě a bez potřeby energetického připojení.

Se mnou budete jednoduše komunikovat, 
spolupracovat s přístupy přes definované úrovně 

pro jednotlivé uživatele. Všechna pracoviště 
tedy můžete řídit z jednoho místa, ať jsou kdekoli 
na světě, udělovat vstupy, vjezdy, pravomoce, 
otevírat brány a mnoho dalších funkcí. Jsem 
natolik flexibilní, že vám aplikaci sestavím podle 
počtu zaměstnanců, pracovišť, skladů a mnoha 
dalších aspektů, které zahrnuje vaše podnikání.

Ze všech pracovišť zaznamenávám události 
a komunikuji o nich s nadefinovanými odběrateli. 
Nezahrnuji vás daty, ale mám je kdykoliv k dispozici. 
Eviduji je v systému a ukládám do jednotlivých modulů, 
kterých se to týká. Aktivně informuji o vybraných 
událostech konkrétní uživatele, kteří si zapnuli odběr 
nebo kterým zaktivoval odběr jejich nadřízený.

Společně s moduly, které mne tvoří, vám dodá 
CH System také veškerý potřebný hardware.

Jsem software Adam a výrazně pomáhám 
zaměstnancům i vedení společnosti k naplnění 
společných cílů. Tam, kde veškeré dostupné 
systémy končí, já teprve začínám.

Dobrý den,




