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Az Oktel Kft. immár 17. éve szolgálatunkban

Mert valóban nem mindegy:
tárva vagy zárva?
Antal Gyula ügyvezető a kezdetektől áll az elektronikai vagyonvédelem mellett elkötelezett, mára az
ország egész területén jelenlévő
cég élén. Vele beszélgettünk e vagyonvédelmi ág fejlődéséről, a ’93
óta működő állandó felügyeleti állomásukról
és kivonuló
szolgálatukról, melyek
nagy segítséget jelentenek a riasztóberendezéssel rendelkező ügyfeleik számára, a házon belüli vezeték nélküli rendszerek térhódításáról, s a tavalyi évben az Oktel
Kft.-nél is életbe lépett GPRS átjelzéses technikáról.
Mint kiderült, a cég nem csupán
mérnökeitől várja el a folyamatos
lépéstartást a piacon megjelenő
legújabb biztonságtechnikai vívmányokat illetően, üzletkötőinek
legalább ennyire naprakész ismeretekkel kell felkeresniük leendő
partnereiket, hogy teljes körű tájékoztatást tudjanak nyújtani a széles spektrumon mozgó vagyonvédelmi lehetőségekről.
Mint az ügyvezető fogalmazott,
bizalmi szolgáltatásról van szó,
ezért elengedhetetlen az elhivatottság, a szakértelem és a türelem.
Igen, ez utóbbi is, hiszen a riasztók, tűzjelzők, beléptetők, videorendszerek és automata kapuk, valamint a telefontechnika területén
számos alternatíva áll fönn, hogy a
megrendelők igényeihez tökéletesen alkalmazkodjanak a majdani,
egyénre szabottan felépített rendszerek, s ezek áttekintése bizony
nem mindig egyszerű egy „külsős”
személynek. Ennek „átadásához”
kell a kollégák türelme, empátiája.

Sokan nincsenek például tudatában, hogy a riasztók nem pusztán
behatolás jelzésére alkalmasak;
áramszünetet,
meghibásodást
ugyanígy jeleznek, s az épületgépészeti berendezések jelzéseinek
továbbításától kezdve számíthatunk rájuk gázjelzőként, a pincébe
feljövő talajvíz jelzőjeként, nem
utolsósorban pedig hűtőrendsze-

rek meghibásodása esetén az időbeni jelzés adása egy-egy áruházláncnak jelenthet nem kevés megtakarítást. Az Oktel Kft.-re mind
bevásárlóközpontok, áruházláncok és gyárak, mind pedig magánszemélyek és vállalkozók egyaránt
számíthatnak.
Rendszereik
alapvetően telefonvonalon
keresztül küldenek jelzést
az ügyeletre,
de tíz éve üzemeltetik saját
rádiós átjelző
rendszerüket is, 2006 óta pedig az
átjelzésekre a mobil internetet, a
GPRS átjelzést is alkalmazzák. Ez
utóbbi óriási előnye nemcsak az országos lefedettség, hanem a kiemelt szabotázsvédelem is. Szintén több funkciót látnak el videomegfigyelő rendszereik, mert nemcsak a betörés tényét jelzik, hanem
az elkövető azonosításakor is felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak.
Az elmúlt időszak statisztikája
alapján az Oktel Kft. legdinamikusabban fejlődő területeinek egyike
a video-megfigyelés.
A cég honlapján mindezek mellett számos hasznos és korszerű tájékoztató, információ olvasható a
hangosító, az áruvédelmi, és a beléptető rendszerekről, a kapuautomatizálásról; e téren bármilyen kapu automatizálása megoldható segítségükkel: legyen szó üvegajtóról, nyitó- és tolókapukról, sorompókról, garázskapukról. Amit még
ezen felül nyújtanak, az a saját fejlesztésű és gyártású nővérhívó
rendszerük, ami számos egészségügyi intézményben, otthonban
könnyíti a kommunikációt a felek
között, életeket mentve ezáltal.
Nem utolsó szempont az sem,
hogy az Oktel Kft. 4000 telepített rendszeren túl a mai
napig elfogadható áron
nyújtja szolgáltatásait partnereinek, s náluk a javítás is
soronkívüliséget élvez. Legalább ekkora hangsúlyt fektetnek a karbantartásra és
24 órás műszaki felügyeletük fenntartására is. Mint
Antal Gyula mondja, egy
vagyonvédelmi rendszer akkor működik jól, ha nem veszi észre azt az
ügyfél.
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