
                         CheckingSystem OSM rendszer. 

 
Társaságunk nem csupán biztonságtechnikai, de őrzéstechnikai vonalon is törekszik a 

legmodernebb eszközök felkutatására, illetve tapasztalataink és vevői visszajelzéseink 

felhasználásával azok tovább fejlesztésére, specializálására, korszerűsítésére. Ezért 

használjuk minden általunk őrzött telephelyen a CheckingSystem egyedi fejlesztésű 

Online Biztonsági Menedzsmentjét. 

Minden az egyben, minden a weben, felhőalapú szolgáltatás. 

Az OSM, azaz Checkingsystem Online Biztonsági Menedzsment egy olyan összetett 

rendszer, 

amit kifejezetten a biztonsági és logisztikai szerepet betöltő porták feladatainak 

szabályozására, 

ellátására és ellenőrzésére van kifejlesztve. 

A megoldás előnye, hogy egyszerűen kezelhető, központosított, de teljes mértékben testre 

szabható bármilyen igénynek eleget téve. A rendszer jelenleg Androidos, illetve IOS okos 

eszközökön is használható. 

Ellenőrizzük, szabályozzuk, dokumentáljuk a portai feladatokat egyben! 

A portai feladatok cégenként, szolgáltatónkként, változóak lehetnek. Egy viszont minden 

esetben azonos, mégpedig, hogy miért is csinálják. A Checkingsystem OSM 

rendszerben bármilyen regisztrálható eseményt, azonnali rögzítést megkívánó 

adatbevitelt, vagy felhasználókhoz köthető folyamatot lehet konfigurálni, ezáltal a 

biztonsági és logisztikai feladatokat egy rendszerben lehet kezelni. 

A szigetrendszerekkel (különálló, egymással nem összeköthető alkalmazásokkal) 

ellentétben az OSM minden funkciót egy helyen kezel, minden adat egy helyen érhető el, 

és minden biztonsági eseményről egy központi helyről érkezik értesítés. Nem szükséges 

fizikailag átsétálni a portáshoz, vagy CB-rádión lekérni ez egyes információkat, hanem egy 

internet kapcsolatos mobiltelefonnal vagy laptoppal bármikor elérhető minden szükséges 

információ. Az adatbevitel minden funkcióhoz rendkívül egyszerű, könnyen megtanulható, de 

oktatási felülettel is rendelkezik a rendszer. 

Milyen alap funkciókkal rendelkezik az OSM? 

A rendszer alapvetően bármilyen folyamathoz, eseményhez, személyhez vagy eszközhöz 

kapcsolódó adatot, illetve információt képes feldolgozni, majd azokat kereshetővé és 

kinyerhetővé teszi. A regisztrációs funkciók mellett a rendszer értesít, figyelmeztet, azaz 

törekszik a beállított szabályok betartatására, és hiányosságok megjelenésével egy felsőbb 

szintre elemei a problémák megoldását. 

Az alábbi, előre konfigurált funkciók találhatók meg a rendszerben: 

 
Őrjárat ellenőrzés 

Tevékenység napló 

Őrnapló 

Vendégkönyv 

Vendég ki- és beléptetés 

Gépjármű ki- és beléptetés 

Kulcskezelés 



Munkaidő nyilvántartás 

Vezetői ellenőrzés 

Éberség kontroll 

Statisztikai kimutatások 

Oktatási modul 

Milyen előnyökkel jár az OSM bevezetése, és mennyibe kerül Önöknek? 

 

Egy biztosítással ellentétben az Online Biztonsági Rendszer, az OSM nem a káresemény 

megtörténte után ad támogatást a kár enyhítéséhez, hanem a káresemény megelőzését célozza 

meg. A kontroll alatt és egy kézben tartott portai és biztonsági folyamatok, az online 

megfigyelés alatt tartott biztonsági alkalmazottak, illetve a védett területen kialakított 

kondíciók együttesen előzhetik meg a problémák, káresemények és ebből adódó jogi viták 

kialakulását. Amennyiben mégis bekövetkezik bármilyen visszaélés vagy káresemény a 

rendszer visszakövethetőségnek köszönhetően egyszerű bizonyítási alapot jelent. 
 



 

 

Az OSM rendszerrel a porta szolgálat és a biztonsági járőrözés munkája szabályozható és az 

elvárt keretek között tartható. 

• A rendszer nem csak egy kézben tartott online ellenőrzést tesz lehetővé, de biztosítja a 

szükséges dokumentumok előállításhoz szükséges információkat. 

• Az előre beállított események teljesüléséről vagy éppen elmaradásáról értesítést küld, azáltal 

biztosítja a gyors beavatkozás lehetőségét. 

• A logisztikai forgalmi adatokkal, a munkaidő nyilvántartásból kinyert információkkal 

további 

gazdasági alapú feldolgozások végezhetők. 

• A különböző munkafolyamatok, események rögzítése mellett a rendszer automatikus 

értesítésekkel és figyelmeztetésekkel tartja fenn a munkafegyelmet. 

• A rendszer további előnye, hogy rendkívül egyszerűen kezelhető, sőt oktatási modul segíti a 

folyamatok rögzítéséhez szükséges ismeretek elsajátítását. 

• Társaságunk 1 db készüléket díjmentesen, korlátlan hozzáféréssel telepít a 

szolgáltatási területeinkre. 


