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Vážení spoluobčané,
Celorepublikový preventivní projekt:
„Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobe i svým sousedům“
pokračuje dalším, v pořadí již třetím
newsletterem, který má za cíl blíže
vám představit mobilní aplikaci, díky
které budete moci kdykoliv, snadno
a bez problémů, zjistit, v maximální
míře, veškeré potřebné informace
pro správné metody a způsoby účinného zabezpečení vašeho objektu,
prostřednictvím certiffikovaných
kvalitních bezpečnostních produktů
s předepsanou a doporučenou průlomovou odolností, v odpovídajících
bezpečnostních RC třídách. Které
vám nabídnou, doporučí a nainstalují
členové CMZS z databáze aplikace.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA
nabízí kompletní menu aplikace.
Titulní zelený pruh nahoře vás
vždy informuje, v jaké části aplikace se nacházíte.
Horní dlaždicové menu objekty
znamená možnosti výběru z jednotlivých typů objektů, které se
chystáte zabezpečit, či provést
kontrolu jejich aktuálního zabezpečení.
Dolní menu skládající se ze tří
položek obsahuje textové informace a doporučení, užitečné
odkazy na další webové stránky
SE
aZABEZPEČTE
databázi zálečníků
CMZS.
Spodní patička představuje autory,
partnery a státní instituce – garanty, kteří stojí za vznikem aplikace.

PRO NÁVRAT
o úroveň výš anebo do základní
obrazovky použijte bílou šipku
vlevo v titulním zeleném pruhu.

HORNÍ MENU OBJEKTY
dotykem prstu na dlaždici zvolíte
konkrétní typ objektu, který vás
zajímá. Postupným výběrem
se dostanete až na požadované informace o doporučených
produktech, normách a dalších
informacích.

DOLNÍ MENU
dotykem prstu na položku zvolíte
výběr dalších informací a odkazů.
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Příklad použití
1. Stiskem prstu zvolíte
menu Byty

2. Stiskem prstu zvolíte
menu Vstupní bytové
dveře

3. Stiskem prstu zvolíte
například položku č. 5
Cylindrická vložka

4. V menu položky 5 se již
dozvíte veškeré informace,
a také najdete odkaz do
databáze členů CMZS.

5. Stiskem prstu položky
Vyberte si svého
odborníka se dostanete
do databáze členů...

6. Stiskem prstu vyberete
člena CMZS, odborníka nejbližšího či nejdostupnějšího
vašemu bydlišti...

7. Mimo kontaků můžete
také “otevřít mapu” a zjistit
trasu a vzdálenost provozovny vybraného člena CMZS.

Doporučujeme použití aplikace k provedení celkového
bezpečnostního auditu
vašich objektů!
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Příklad řešení bezpečnostní
vložky do vstupních bytových
dveří. Po kliknutí na číslo 5 (obr. 3)
se vám zobrazí kompletní text doporučení, které je třeba u dodavatele
požadovat. Jedná se o výběr vložky,
která ovládá celý uzamykací mechanizmus dveří. Je to velmi důležité
rozhodnutí z pohledu bezpečnosti
a tím i ochrany majetku a osob.
U vstupních dveří je doporučení
vyváženosti celé sestavy, tedy čísel
1 až 5. Kování dveří, zadlabací
zámek ve dveřích, cylindrická vložka
jsou doporučovány v bezpečnostních RC třídách, právě s ohledem
na vyváženost sestavy bezpečnost-

ních prvků. Předpokladem je využití
certifikovaných protipožárních dveří
jako standardu, který může s doporučením přejít na certifikované
bezpečnostní dveře. Všechny prvky
sestavy jsou pak certifikovány dle
evropských a českých norem, jako je
ČSN EN 1627:2012 (RC.2 – RC.3 –
RC.4.) a s certifikáty NBÚ. Veškeré
informace jsou dostupné v mobilní
aplikaci „ZABEZPEČTE SE“.
Partner projektu „ Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, Cech mechanických zámkových systémů České republiky je
odborným garantem projektu a auto-

Mobilní aplikace

rem mobilní aplikace.
Tato odborná profesní organizace
je členem Poradního sboru Ministerstva vnitra pro situační prevenci
kriminality a členem Hospodářské
komory. Dlouhodobě se věnuje
preventivním programům prevence kriminality jako jsou „Bezpečná
lokalita“, „Bezpečná země“, „Zabezpečte se“. V rámci těchto projektů
byl vydáno v roce 2018, třetí aktualizované vydání „Katalogu doporučených výrobků“ s ukázkou řešení
zabezpečení s vysvětlením legislativních požadavků v případě ochrany
majetku a osob.

Katalog doporučených výrobků

„ZEBEZPEČTE SE“

Doporučujeme také!

Je volně ke stažení na těchto platformách:

Volně ke stažení na webu:

www.cmzs.cz

Správnou aplikaci poznáte podle tohoto loga:

ZABEZPEČTE SE

