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H.E.R.Systém

H.E.R.Systém - hlasovací, evidenčný a riadiaci systém, ktorý sme od roku 1993 vyvinuli
a inštalovali pre viac ako 150 miestnych a mestských zastupiteľstiev na Slovensku, v Čechách
a v Poľsku, umožňuje svojou koncepciou komponentov a programového vybavenia variabilne
reagovať na potreby objednávateľa. Systém môže byť inštalovaný pevne alebo mobilne, podľa
priestorových možností. Samotné ovládacie prvky, hlasovacie jednotky a identifikačné karty, sú
jednoduché a jednoznačné na obsluhu a prípravu pred zasadnutím.
Hlasovací systém ponúkame v niekoľkých verziách, podľa požiadaviek konkrétneho zastupiteľstva.
Pre zasadnutia vo vlastnej rokovacej miestnosti je najlepšia alternatíva káblová verzia zabudovaná
do stolov (built-in). V ponuke sú aj verzie s rozkladateľnou kabelážou ale i s rádiovým bezdrôtovým
prenosom.
Hlasovacie jednotky zabezpečujú priamy výber a prenos informácií od účastníka zasadnutia.
Okrem hlasovania o všetkých stavoch naraz, umožňujú aj priame prihlásenie sa do diskusie.
H.E.R.Systém umožňuje zobrazovanie väčšieho množstva informácii o priebehu rokovania na
ďalšom monitore (primátor, vedenie), na projektore (pre všetkých prítomných), tablete alebo
inteligentnom LCD monitore vo vyššej kvalite.
Hlasovací systém prostredníctvom data-video projektora zároveň zvyšuje komfort a kvalitu
rokovania zastupiteľstva napríklad aj tým, že umožňuje zobrazovanie rôznych podkladov
a materiálov, o ktorých zastupiteľstvo rokuje.
Výstupmi zo zasadnutia sú menovité výsledky jednotlivých hlasovaní vo formáte pdf/html/xml alebo
v tlačenej forme, zvuková/video nahrávka s indexom pre okamžitú publikáciu, okamžitý prenos
priebehu zo zasadnutia do internetu/intranetu a ďalšie.
Programové vybavenie pokrýva celý priebeh zasadnutia zastupiteľstva, od evidencie prezentácie,
riadenie diskusie (prihlasovanie sa, odhlasovanie) a samotné hlasovanie, vrátane zobrazovania na
rôznych periférnych zariadeniach (druhé monitory, svetelné panely, projektory), tlače priamej automatickej i následnej zo súboru, archivácie výsledkov. Zároveň je systém rozšíriteľný
o ovládanie zvukovej vetvy, t.j. mikrofónov.
Spolupracujúce softvérové moduly umožňujú ovládanie obsluhy zariadenia z ďalšieho počítača
(HER SEC), tabletu (HER VIP), spracovanie zvukových súborov a ich publikáciu (HER SIE) alebo
použitie zariadenia ako konferenčný systém bez požiadavky na obsluhu (HER CCS).
Hlasovacie zariadenie je možné rozšíriť o kamerový systém, v ktorom sa pri zapnutí mikrofónu
kamery automaticky natáčajú a približujú na aktívneho účastníka zasadnutia. Riadiaci softvér
kamier HER CPS v spolupráci s hlasovacím zariadením H.E.R.Systém automaticky zabezpečí
video záznam zo zasadnutia. Ten je možné spracovať a publikovať pomocou výstupu softvérového
modulu HER VIE okamžite na internete.
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Káblová stolová konferenčná verzia

Jednotky plnia funkciu hlasovacej aj
konferenčnej jednotky súčasne. Táto
káblová verzia prináša zaujímavý
a príťažlivý dizajn v stolovom prevedení.
Zariadenie vyniká bezporuchovosťou
a vysokou životnosťou vzhľadom k pevnej
kabeláži. Zároveň vyžaduje minimálne
nároky na obsluhu pred, aj po zasadnutí.
Prostredníctvom spínania mikrofónov
zariadenie zabezpečuje hygienicky čistú
zvukovú nahrávku zo zasadnutia.
Hlasovacie jednotky - zabezpečujú priamy
výber a prenos informácií od účastníka
zasadnutia. Okrem hlasovania za tri
základné stavy „ZA“, „PROTI“ a „ZDRŽAL
SA“, umožňujú aj priame prihlasovanie do diskusie a k vyjadreniu faktickou poznámkou cez
samostatné tlačidlá. Svojím názorným grafickým označením zároveň prítomným uľahčujú
prihlasovanie. Pre spätnú väzbu hlasujúcich počas prezentácie, hlasovania a diskusie potvrdzujú
správnosť požadovaného úkonu LED diódy.
Mikrofónový krk s lepšími akustickými vlastnosťami, širším
záberom zabezpečuje kvalitný prenos zvukového signálu.
Jednoduchšiu a intuitívnu kontrolu zopnutia mikrofónového krku
podporuje signalizačný prstenec.
Čipové identifikačné karty zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu účastníka z ktorejkoľvek
hlasovacej jednotky. Môžu byť obojstranne graficky upravené, so štandardnými rozmermi
a čipovým modulom na čelnej strane.
Komunikačná centrála zabezpečuje napájanie hlasovacích jednotiek a ich komunikáciu
s počítačom. Je pripojená na inštaláciu kabeláže a COM/USB port počítača. V tejto konferenčnej
verzii zabezpečuje tiež napájanie mikrofónov a akustickú vetvu komunikácie. Centrála so
zabudovanými modulmi 5. generácie umožňuje využívať zariadenie ako autonómny konferenčný
systém, bez pripojeného počítača.

Preferencie:
+
prenositeľnosť zariadenia, 5 ročná záruka
+
nízke nároky na obsluhu pred a po zasadnutí
+
podpora identifikačných kariet a voľného zasadacieho poriadku
+
ovládanie mikrofónu hovoriaceho poslanca obsluhou
+
možnosť použitia ako samostatný konferenčný systém bez potreby počítača
kabeláž (rozkladateľná / zabudovaná)
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Cenová ponuka je kalkulovaná pre 25 poslancov, s konferenčnými jednotkami pre primátora
a ďalších 2 prísediacich.
Cena za ročnú licenciu riadiaceho softvéru HER je stanovená na základe počtu poslancov.

H.E.R.Systém - káblová stolová konferenčná verzia
Počet poslancov:
Kód
AHZJ05
SHMCSP
AHKC04
SHKA
PIAP
AHCK02

25

Produkt
Množstvo
Zabudovaná konferenčná jednotka
28
Mikrofónový krk so signál. prstencom
28
Komunikačná centrála
1
Kabeláž - rozvod
1
Kabeláž - inštalácia miesta
28
Čipová karta
35
Spolu hardvér:
ZHMAN02Y HER - riadiaci softvér, ročná licencia
1
ZHSIE03Y
HER SIE - index zvuku v.html5, ročná licencia
1
Spolu softvér:
Celková cena:

KOMFORTNÁ
Cena/ks
349,00 €
37,00 €
903,00 €
-€
23,00 €
14,00 €
346,00 €
80,00 €

Cena bez DPH
9 772,00 €
1 036,00 €
903,00 €
-€
644,00 €
490,00 €
12 845,00 €
346,00 €
80,00 €
426,00 €
13 271,00 €

Cena s DPH
11 726,40 €
1 243,20 €
1 083,60 €
-€
772,80 €
588,00 €
15 414,00 €
415,20 €
96,00 €
511,20 €
15 925,20 €

Celková cena za hlasovacie zariadenie H.E.R.Systém v uvedenej konferenčnej verzii je
13 271,00 € bez DPH, čo je 15 925,20 € s DPH.
Táto verzia zariadenia podporuje rozšírenie o kamerový systém s automatickým natáčaním
a približovaním kamier, ktorý vytvára video záznam s automatickým prestrihávaním na
hovoriaceho účastníka, projektor so zoznamom prihlásených do diskusie, výsledkami hlasovaní
a priebežnou informáciou o hovoriacom účastníkovi, aktuálnom bode rokovania atď.
Nakoľko toto zariadenie umožňuje využívať ho ako autonómny konferenčný systém, šetrí
náklady na zakúpenie konferenčného systému.
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Výmena elektroniky hlasovacích jednotiek

Pre použitie nových identifikačných kariet poslancami je potrebné modernizovať hlasovacie
jednotky. Toto je možné uskutočniť aj bez ďalších dopravných nákladov a servisných prác.
Cenová ponuka je kalkulovaná pre 28 hlasovacích jednotiek, 35 identifikačných kariet (z toho 10 ks
náhradných).
Cena za ročnú licenciu riadiaceho softvéru HER je stanovená na základe počtu poslancov.

H.E.R.Systém - káblová verzia / výmena kariet
Počet poslancov:
Kód
AHHL03U
AHCK02

25

Produkt
Množstvo
Hlasovacia jednotka - výmena elektroniky
28
Čipové karty
35
Spolu hardvér:
ZHMAN02Y HER - riadiaci softvér, ročná licencia
1
ZHSIE03Y
HER SIE - index zvuku v.html5, ročná licencia
1
Spolu softvér:
Celková cena:

KOMFORTNÁ
Cena/ks
29,00 €
14,00 €
346,00 €
80,00 €

Cena bez DPH
812,00 €
490,00 €
1 302,00 €
346,00 €
80,00 €
426,00 €
1 728,00 €

Cena s DPH
974,40 €
588,00 €
1 562,40 €
415,20 €
96,00 €
511,20 €
2 073,60 €

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie k softvérovým produktom, pričom zabezpečujeme
aktualizáciu softvéru raz ročne, po predĺžení licencie na ďalší rok a technickú podporu počas tohto
obdobia.
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Záver

V cenových kalkuláciách pre nové zariadenie je zahrnutá technická dokumentácia k produktu,
zaškolenie obsluhy a účasť na prvom zasadnutí zastupiteľstva s novým zariadením.
Na systém je poskytovaná štandardná záruka v nasledovnom rozsahu:
- hardvér - 2 ročná záruka
- softvér a služby – 1 ročná záruka.
Spoločnosť má prepracovaný systém servisu a technickej pomoci zákazníkom. K dispozícii sú
softvérové aj hardvérové aktualizácie. Po skončení záručnej doby je možné uzavrieť servisnú
zmluvu podľa individuálnych špecifík. V prípade potreby je možné uskutočniť úpravy softvéru
a hardvéru podľa konkrétnych potrieb.
Pre zapojenie a použitie H.E.R.Systém uvedeného v tejto cenovej ponuke sa predpokladajú
nasledovné zariadenia, ktoré však nie sú predmetom tejto cenovej ponuky:
 mixážny pult a reproduktory pre ozvučenie zasadacej miestnosti,
 druhý monitor pre primátora
 VGA rozbočovač a zlučovač pre riadenie zobrazovania informácií.
Štandardná doba dodania predmetu ponuky je 20 pracovných dní od podpisu zmluvy.
Do budúcnosti sme pripravení rozširovať našu spoluprácu a poskytnúť ďalšie produkty a služby
z nášho portfólia pre podporu zasadaní zastupiteľstva:
- softvérový modul pre zapisovateľku - ďalšiu obsluhu pre on-line zmenu programu zasadania
a prezentovanie materiálov
- automatický kamerový systém prepojený s hlasovacím zariadením.
Dúfame, že Vás naša ponuka zaujme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Ivan Bušovský
0905 626 591
busovsky@aspartner.sk

