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Přidaná hodnota pro vaše 
podnikání je naše poslání!

PODPOŘTE vaše podnikání
Bosch nabízí širokou řadu profesionálních služeb poskytovaných 
našim produktům a integrovaným řešením.

▶  Naše PODPŮRNÉ služby jsou vhodné pro jakýkoliv projekt, od standardních 

až po velmi složité aplikace v jakémkoli průmyslu. 

▶  Naše PODPŮRNÉ služby lze přizpůsobit konkrétnímu projektu a potřebám dané 

aplikace.

▶  Naše PODPŮRNÉ služby mohou vaše podnikání podporovat přímo na místě nebo 

na dálku.

▶  Naše PODPŮRNÉ služby podporují vaše projekty po celý jejich životní cyklus: 

počínaje výzvou pro koncové uživatele, dále správným výběrem produktů, přes 

návrhy a přizpůsobení, integraci produktů třetích stran a pomoci při instalaci až 

po uvedení do provozu, aby tak došlo k zajištění bezproblémového předání do 

provozu. 

▶  Naše služby Business Intelligence každodenně pomáhají našim koncovým 

uživatelům optimalizovat jejich podnikání.
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PODPŮRNÉ služby a nabízené školení Bosch

1: Systém řízení studia

Ceny viz detaily objednávání.

PODPOŘTE služby 
během trvání 
projektu

Produkty
Výzva pro koncového 
uživatele

Návrh řešení Zakázkový návrh Instalace Uvedení do provozu Použití

Školení Bosch

Předem defi nované produkční školení - LMS1

Přizpůsobené školení pro 
 Bosch Video Management System (BVMS) a Building Integration System (BIS)

Odborné služby 
a služba 
Engineered 
Solutions

Rozšíření záruky

Podpora tvorby návrhů Podpora uvedení do 
provozu

Vývoj aplikací

Nástroje pro pokročilé skriptování a rozhraní

Ověření konceptu (PoC) a Test
při předání systému (FAT)

Test při předání lokality 
(SAT)

  Technická podpora / Odstraňování potíží / 
Vzdálená podpora  

Podpora řízení projektů

Služby 
Business 
Intelligence

  
In-Store Analytics In-Store Analytics 

Vzdálené služby EPS

Přizpůsobení
produktu 

Vlastní barva reproduktorů, konferenčních mikrofonů a konferenčních zařízení

Služby vestaveb do rozvaděčových skříní
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1. Školení Bosch 1. Školení Bosch
1.1 Předdefi novaná školení pro 
produkty Bosch

1.2 Přizpůsobené školení pro Bosch Video 
Management System (BVMS) a Building 
Integration System (BIS)

Školení 
Bosch

Popis:
Rozsáhlá výuka zaměřená na Bosch Video Management System (BVMS) 
a Building Integration System (BIS), před a po uvedení do provozu, 
se zvláštním zaměřením na individuální projekt a aplikaci zákazníka. 
Nabídka zahrnuje:

▶  Přehled systému podložený snímky a živým systémem
▶  Průvodce instalací softwaru
▶  Průvodce přizpůsobením uživatelského rozhraní
▶  Přizpůsobení zpracování poplachů
▶  Připojení subsystémů (např. požární panel)
▶  Průvodce softwarovými moduly/ funkcemi
▶  Hardwarové řízení
▶  Vysvětlení přizpůsobeného rozhraní
▶  Možnosti přemigrování softwaru Bosch

▶  Registrace
Pro registraci prosím přejděte 

 na web Bosch Security   
 and Safety Academy: 

https://academy.globalteach.com/ 
 ST/Catalog.aspx
 nebo nás kontaktuje na adrese: 

tomas.brichacek@cz.bosch.com

Dodávky
▶ Podle vzájemně dohodnutého 

rozsahu, speciálně přizpůsobeného 
požadavkům projektu a potřebám 
uživatelů. 

Předpoklady
▶  Zákazníkem objednaná Podpora 

tvorby návrhů pro složité projekty
pro podkladový projekt.

▶ Popis návrhu systému týkající se 
projektu bude doručen předem.

▶ Využití osoby s certifi kátem Expert 
pro subsystémy (např. elektrická 
požární signalizace).

Výhody
▶  Získejte přesně to, 

co potřebujete.
Projekt, aplikace a specifické 
školení určité skupiny cílových 
nebo koncových uživatelů 
přizpůsobené potřebám 
a nastavení projektu. 

Popis:
Školení je základní součástí našeho celkového přístupu k zákaznické podpoře 
a spokojenosti. V závislosti na vašich potřebách nabízí Bosch Security and 
Safety Academy lekce školení a také online průvodce a webové semináře. 
Bez ohledu na zvolené školení se vždy můžete spolehnout na vysoce kvalitní 
a profesionální poradenství. 

▶ Naše nabídka obsahuje obchodní a technická školení v nejrůznějších 
oblastech podnikání, a to Video systémy, Elektrická zabezpečovací 
signalizace, Systémy kontroly vstupu, Systémy správy, Elektrická požární 
signalizace a komunikační systémy (konferenční a diskuzní systémy, 
systémy veřejného ozvučení, Electro-Voice, profesionální ozvučovací 
systémy Dynacord, RTS Intercom, Telex Dispatch a Telex Aviation). 

▶ Naše školící osnovy rozlišují mezi různými úrovněmi znalostí: Professional, 
Expert a Master. Studenti získají kompetence pro co nejúčinnější podporu 
svých zákazníků.

   

  

Úroveň Professional: Online školení o základních funkcích produktů 
a architektuře systému.

  
Úroveň Expert: Školení o základním návrhu systémů/ konfiguraci 
pro méně komplikované systémy.

  
Úroveň Master: Školení o pokročilé konfiguraci systému, 
integrovaných systémech a odstraňování problémů.

▶  Náš rozsáhlý školicí katalog obsahuje veškeré informace o školeních, 
které jsou poskytovány na centrálních místech v Eindhovenu v Holandsku 
a v Grasbrunnu v Německu, stejně jako o školeních ve vaší zemi.
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2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

Odborné služby

Služba Engineered Solutions

Naše odborné služby maximalizují užitek všech produktů společnosti Bosch 
pro zabezpečení a celkovou bezpečnost, jenž nainstalujete. Lze je rovněž 
kdykoliv objednat jako dodatečnou podporu. S odbornými službami můžete 
zvýšit hodnotu, kterou získáte z každého výrobku a instalace. Vyškolení 
a zkušení technici vám (a vašim zákazníkům) pomohou nakonfigurovat, 
naprogramovat, otestovat a uvést produkty do provozu tak, aby dosáhly 
specifikovaných funkcí a zajistily co nejvyšší výkon systému.

Naše služba Engineered Solutions řeší výzvy v rámci složitých projektů, jako 
jsou letiště, vlaková nádraží, stadiony nebo velké komerční budovy. Techničtí 
odborníci a projektoví manažeři zákaznické podpory služby Engineered 
Solutions vám (a vašim zákazníkům) budou oporou během všech fází 
projektu – od plánování přes návrh a instalaci až po uvedení do provozu 
a předání. Při realizaci projektu si objednejte kompletní balíček obsahující 
hardware, software a služby hned na začátku – zajistíte si tak klid 
a bezproblémový chod celého projektu.

PODPOŘTE
vaše podnikání!

2.1 Rozšíření záruky

Popis:
Kromě naší běžné 3leté záruky nabízíme také prodloužení záruky na všechny 
zakoupené výrobky až o 2 roky, což činí náklady na údržbu transparentnější 
a předvídatelnější. Zhodnoťte svou investici na maximum.

▶ Pro většinu elektronických hardwarových produktů poskytujeme záruku 
3 roky, s výjimkou příslušenství.

▶ Prodloužení záruky v délce jednoho nebo více roků lze objednat 
v okamžiku nákupu produktu nebo v rámci běžné záruční doby.

Dodávky
▶ Certifikát rozšíření záruky.

Předpoklady
▶ Rozšíření záruky se vztahuje pouze 

na produkty společnosti Bosch.

Výhody
▶ Absolutně bez starostí.

 Maximalizujte předvídatelnost 
nákladů na údržbu. 

▶ Maximální ochrana.
Tuto záruku poskytuje 
společnost Bosch jakožto 
finančně stabilní a spolehlivý 
výrobce pro koncové uživatele, 
nezávisle na zákonných 
záručních nárocích vůči 
prodejci výrobku 
a mimosmluvních nárocích. 

▶ Nejdelší záruky v daném 
průmyslovém odvětví.

▶ Rozšíření záruky o více než 
3 roky.
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2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions
2.2 Podpora tvorby návrhů 1

Popis:
▶ Podpora rané fáze projektu.
▶ Vývoj a ověření koncepce řešení založené na požadavcích zákazníka, 

tak aby byla zajištěna technická proveditelnost, evalvace integrovaného 
systému a nastavení popisu systému na základě provozních požadavků.

▶ Pomoc při definování předinstalace z hlediska požadovaných 
hardwarových zařízení a softwarových nástrojů třetích stran.

▶ Generování struktury rozpadu činností určující potřebné vývojové a/nebo 
podpůrné aktivity prováděné při vývoji aplikací.

▶ Odhad souvisejících prací a doby realizace projektu.
▶ Definice specifikačního listu systému založeného na požadavcích projektu.

Dodávky
▶ Na vzájemně dohodnutém rozsahu: 

přehled technického návrhu, 
textový popis rozsahu projektu 
a funkce integrovaných produktů 
a subsystémů, schémata a rozhraní 
a odhad úsilí a času.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Popis projektu a požadavky 
(např. prostřednictvím RFP, RFI).

1: Na určité země se může 
vztahovat cestovní omezení.

Výhody
▶ Počáteční fáze: Zajistit 

technickou proveditelnost. 
▶ Poskytněte doporučení 

produktů. 
▶ Jasná definice rozsahu. 
▶ Včasná znalost rizik projektu 

a výzev s ním spojených.

2.3 Vývoj aplikací

Popis:
Vývoj specifi ckých projektových a zákaznických softwarových 
funkcí použitelných v Bosch Video Management System (BVMS) 
a Building Integration System (BIS).

Dodávky
▶ Softwarová funkce pro konkrétní 

funkci související s projektem 
podle definovaného rozsahu.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Popis projektu a požadavky 
(např. prostřednictvím RFP, RFI).

▶ Vyplněný „Formulář žádosti 
o nákup“ a přednastavení rozsahu, 
času a rozpočtu.

Výhody
▶ Povolit rozšířené funkce pro 

specifické aplikace a potřeby 
zákazníků.

▶ Přizpůsobení jakožto 
diferenciátor pro vyhrané 
projekty.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

PODPOŘTE
vaše podnikání!
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2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions
2.4 Nástroje pro pokročilé skriptování 
a rozhraní

Popis:
▶   Pokročilé přizpůsobení uživatelských rozhraní na základě konkrétních 

a individuálních požadavků zákazníka pro softwarové balíčky Building 
Integration System (BIS) a Bosch Video Management System (BVMS).

▶   Poskytnutí chybějících funkcí na základě stávajících softwarových 
platforem.

▶   Poskytování pokročilé funkce v rámci uživatelských rozhraní 
prostřednictvím předplatného (např. přizpůsobené řešení pro 
zvláštní funkce).

▶  Podpora integrace systémů od jiných výrobců.

Dodávky
▶ Podle požadované funkce: exe 

soubor, samostatný softwarový 
nástroj nebo kit.

▶ Podrobný popis skriptovacího 
nástroje, který vysvětluje nastavení, 
systémové požadavky a možné 
vedlejší účinky.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Předem nastavený rozsah 
požadovaných funkcí systému.

Výhody
▶  Více funkcí a optimalizované 

využití systému.
▶  Umožnění rozšířené funkce pro 

specifické aplikace a potřeby 
zákazníků.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions
2.5 Ověření konceptu (PoC) 
a Test přijetí produktu výrobcem (FAT) 1

Popis:
Ověření konceptu (PoC) a Přejímací test produktu výrobce (FAT) probíhají 
v rámci regionu EMEA a zahrnují:

▶ Dočasná předinstalace a konfigurace úplné nebo dohodnuté podmnožiny 
konečné instalace specifikovaných produktů jako samostatné sestavy.

▶ Instalace a konfigurace platformy systému FAT a prostředí, včetně 
stanovené hardwarové platformy a softwarových modulů/funkcí.

▶ Definování a tvorba zkušebních protokolů založených na specifických 
provozních scénářích a zkušebních případech.

▶ Provedení testovacích případů a komentář k výsledkům chování.
▶ Potvrzení o splnění požadavků jako forma zpětné vazby.
▶ Dokumentace výsledků zkoušky.

Dodávky
▶ Odborná pomoc ve vzájemně 

defi novaném rozsahu, zejména pro 
předem nastavené případy použití.

▶ Výsledky Přejímacího testu 
produktu od výrobce a Ověření 
konceptu jsou dokumentovány 
a distribuovány.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Předem nastavený rozsah FAT, 
časový harmonogram a umístění, 
zejména dokumentace FAT 
případových studií schválených 
konečným spotřebitelem; 
připraveny partnerem Bosch 
(systémovým integrátorem).

▶ Všechny produkty pro přípravu FAT 
a samotný FAT produktu musí být 
zajištěn partnerem společnosti 
Bosch.

1: Pro některé země mohou 
platit cestovní omezení.

Výhody
▶  Zajistěte efektivní a cenově 

příznivé uvedení do provozu.
▶  Včasná detekce rizik projektu 

a nastavení patřičných 
protiopatření.

▶  Společná shoda a pochopení 
funkcí systému před nasazením 
systému v místě instalace.

PODPOŘTE
vaše podnikání!
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1: Pro některé země mohou 
platit cestovní omezení.

2.6 Přejímací test lokace (SAT) 1

Popis:
Podpora na místě nebo vzdálená podpora Přejímacího testu lokace pro 
koncového uživatele zahrnuje:

▶   Pomoc systémovému integrátorovi při provádění testů SAT jako součást 
předávacího procesu.

▶  SAT pro celou koncepci projektu nebo její dohodnutou podmnožinu.
▶   Definice testů SAT na základě požadavků výběrového řízení.
▶   Pomoc Systémového integrátora při realizaci specifických SAT 

dokumentů.
▶   Praktická ukázka předem nastavených testů SAT.

Dodávky
▶ Odborná pomoc ve vzájemně 

definovaném rozsahu, zejména 
pro předem nastavené případy 
použití SAT.

▶ Výsledky SAT jsou popsány 
a distribuovány.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Předem nastavený rozsah SAT, 
zejména dokument SAT schválený 
konečným zákazníkem; připravený 
partnerem společnosti Bosch 
– systémovým integrátorem.

▶ Všechny produkty pro přípravu na 
SAT a samotný SAT musí být 
zajištěn partnerem společnosti 
Bosch – systémovým integrátorem.

Výhody
▶ Vyvarujte se zbytečným 

zpožděním projektů tím, 
že budete mít při předání 
kritického projektu konečnému 
zákazníkovi odbornou pomoc.

PODPOŘTE
vaše podnikání!

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

2.7 Technická podpora 1

Popis:
Technická podpora na místě nebo na dálku zahrnuje:

▶   Úprava koncepce řešení se zástupci zákazníka.
▶   Test funkčnosti na základě požadavků zákazníka.
▶   Přenos znalostí na místní techniky.
▶   Kontakt pro možné technické dotazy.
▶   Pomoc systémovému integrátorovy při integraci systémů třetích stran 

do softwaru společnosti Bosch.

Dodávky
▶ Podle vzájemně definovaného 

rozsahu. 

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Přítomnost partnera společnosti 
Bosch – systémového integrátora.

▶ Rozsah předem dohodnutých 
funkcí.

1: Na určité země se může 
vztahovat cestovní omezení.

Výhody
▶ Plynulá interakce se 

zákazníkem.
▶ Identifikujte potenciální 

zákaznické problémy včas 
a zajistěte rychlou reakci 
a podporu za účelem 
minimálního prostoje systému.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions
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2.8 Odstraňování potíží 1

Popis:
▶  Služba se vztahuje na okamžité problémy či naléhavosti v rámci projektu 

a je prováděna na místě nebo vzdáleně.
▶  V závislosti na problému a tématu, které je neřešitelné buď telefonicky, 

nebo e-mailem, je k danému problému interním tiketovacím systémem 
přiřazený odpovědný odborník Bosch Building Technologies.

Dodávky
▶ Odborná pomoc podle vzájemně 

defi novaného rozsahu.
▶ Individuální podpora je sledována 

a dokumentována prostřednictvím 
e-mailu či podobných nástrojů 
v závislosti na dostupné 
infrastruktuře.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Podrobný popis problému a cílové 
funkčnosti, vč. informace o stavu 
(verze fi rmwaru, hardwarová 
platforma, verze softwaru, použité 
hardwarové příslušenství pro PC) 
a historie řešení problémů.

▶ V případě podpory týkající se 
softwaru musí být vzdálený systém 
dosažitelný prostřednictvím relace 
TeamViewer nebo podobného 
nástroje k zajištění nejúčinnějších 
nápravných opatření.

1: Na určité země se může 
vztahovat cestovní omezení.

Výhody
▶  Minimální provozní prostoj.
▶  Rychlé obnovení systému.
▶  Profesionální podpora 24/7.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

2.9 Vzdálená podpora

Popis:
▶   Vzdálené služby zajišťují dostupnost odborníka Bosch pro případné 

technické dotazy.
▶   V závislosti na problému a tématu, který je neřešitelný buď telefonicky, 

nebo e-mailem, je k danému problému interním tiketovacím systémem 
přiřazený odpovědný odborník Bosch Building Technologies.

Dodávky
▶ Odborná pomoc podle vzájemně 

definovaného rozsahu. Individuální 
podpora je sledována 
a dokumentována prostřednictvím 
e-mailu či podobných nástrojů 
v závislosti na dostupné 
infrastruktuře.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Podrobný popis problému, vč. 
informace o stavu (verze fi rmwaru, 
hardwarová platforma, verze 
softwaru, použité hardwarové 
příslušenství pro PC) a historie 
řešení problémů.

▶ V případě podpory týkající se 
softwaru je vzdálený systém 
přednostně dosažitelný 
prostřednictvím relace TeamViewer 
nebo podobné relace k zajištění 
lepšího pochopení stavu systému 
a zajištění efektivního provedení.

Výhody
▶ Minimální provozní prostoj.
▶ Rychlé obnovení systému.
▶ Profesionální podpora 24/7.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

PODPOŘTE
vaše podnikání!
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vaše podnikání!
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2.10 Podpora řízení projektů 1

Popis:
▶  Profesionální řízení projektu, od začátku až po předání 
 koncovému zákazníkovi.
▶  Mezi povinnosti projektového manažera patří:
  –  Zajištění dosažení cílů projektu partnera Bosch.
  –  Sloužit jako klíčové rozhraní pro zákazníka.
  –  Vytváření a koordinace plánu projektu, propojení se zákazníkem 

a třetími stranami, pokud jde o oblast působnosti Bosch.
  –  Plánování, monitorování, kontrola a hlášení v rámci projektu.

Dodávky
▶ Podpora řízení projektu podle 

definovaného rozsahu, časové osy 
a rozpočtu.

Předpoklady
▶ Služba je součástí kompletního 

balíčku služby Engineered Solution, 
včetně návrhu systému.

▶ Popis projektu a požadavky (např. 
prostřednictvím RFP, RFI).

▶ Předběžné nastavení rozsahu, 
času, ceny, rozhraní 
a odpovědností.

� ▶ Rozsah rozhraní s produkty třetích 
stran a jejich příslušné funkce musí 
být dohodnuty předem.

1: Na určité země se může 
vztahovat cestovní omezení.

Výhody
▶ Dopřejte si bezproblémovou 

komunikaci se zákazníky.
▶ Bezproblémová integrace 

komponent Bosch s komponenty 
třetích stran.

▶ Umožněte důslednou a spolehlivou 
komunikaci se všemi partnery 
a zainteresovanými stranami 
během realizace projektu.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

2.11 Podpora uvedení do provozu 1

Popis:
Podpůrný systémový integrátor, který zajišťuje, že všechny komponenty 
bezpečnostního a zabezpečujícího řešení jsou správně navrženy, nainstalovány 
a otestovány, zejména pak programování a konfigurace všech hardwarových 
a softwarových komponent k zajištění konečné funkčnosti systému.

Dodávky
▶ Odborná pomoc na místě nebo na 

dálku pro produkty společnosti 
Bosch podle vzájemně 
definovaného rozsahu 
a všeobecných obchodních 
podmínek pro projekty s jednou 
a více doménami včetně produktů 
třetích stran.

Předpoklady
▶ Návrhy systému, rozsahu 

a odpovědností jsou potvrzeny 
předem.

▶ Návrh systému, plánování 
konfi gurace a seznam výrobků 
společnosti Bosch musí být 
poskytnuty zákazníkem.

▶ Přístup k lokaci musí být zajištěn 
zákazníkem.

▶ K dispozici je technický expert 
(systémový integrátor) a kontaktní 
osoba koncového zákazníka.

▶ Přítomnost partnera společnosti 
Bosch – Systémového integrátora.

▶ Plně instalovaný hardware 
a nastavený subsystém, vč. panelů, 
snímačů, kamer, atd.

▶ Dostupnost jazyků na vyžádání.

Výhody
▶ Bezproblémová, nákladově 

a časově efektivní realizace 
projektu.

▶ Doplňte a podpořte místní 
kompetence s odbornými 
znalostmi společnosti Bosch.

▶ Vyhněte se neplánovaným 
zpožděním a technickým 
potížím.

2. Odborné služby a služba 
Engineered Solutions

1: Na určité země se může 
vztahovat cestovní omezení.
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3.1 In-Store Analytics 

Služba In-Store Analytics  je řešení Software as a Service umožňující maloobchodní centrále sběr dat o chování 
zákazníka ze všech obchodů. Tato data pomáhají měřit a zlepšovat zapojení zákazníků a zákaznický servis přímo 
související s prodejem. Součástí řešení jsou kamery Bosch IP panoramic, které zajišťují vysokou viditelnost prodejní 
plochy. Kamery používají službu Intelligent Video Analytics k vytvoření údajů o poloze pohybu kupujících. Tato data jsou 
odesílána přímo do cloudu, kde jsou dále zpracována, aniž by video streamy někdy opustily prostory prodejny, což slouží 
k ochraně soukromí zákazníka. Ovládací panely a metriky výkonu jsou pro merchendisery i provozní manažery 
poskytovány prostřednictvím přizpůsobených webových rozhraní.

PODPOŘTE
vaše podnikání!

3. Služby 
Business Intelligence

3. Služby 
Business Intelligence

Škálovatelné generování 
dat s ochranou soukromí
▶  Anonymní údaje o poloze.
▶  Pro obchody a obchodní řetězce. 

?orq orq

Pokročilá analýza ve vyhrazeném 
cloudu
▶  Databáze na jednoho 

maloobchodního zákazníka
▶  Zajištěna spolehlivost dat 

a sledování 24/7.

Aktivní přehled prostřednictvím 
zabezpečeného webového rozhraní
▶ Provozní modul pomáhá vylepšit 

zákaznický servis.
▶  Merchandising modul pomáhá 

zlepšit zapojení zákazníků.

Dodávky
▶ Jednorázové nastavení: Plánování 

a vzdálená kalibrace pro 
každý nový obchod. 

▶ Servis/zařízení/rok: Roční licence 
Provozní modul: zahrnuje roční 
přístup k ovládacím panelům 
provozního modulu, sledování dat 
a dvouletou 
službu uložení dat. 

Předpoklady
▶ Flexidome IP panoramic 7000  

s úložištěm IV plus SDVRM 
pro zálohování dat.

3.1.1 In-Store Analytics: Provozní modul

Popis:
▶   Individuální zákaznický servis odlišuje prodejce v kamenných obchodech 

od elektronického obchodování. Zkušený zaměstnanec na místě dokáže 
z návštěvníků učinit zákazníky a zvýšit loajalitu zákazníků. Naopak 
omezený počet zaměstnanců se promítne do dlouhých front, přerušených 
nákupů a špatného vnímání značky a zákaznického servisu.

▶   Základem vynikajícího chodu obchodu a služeb jsou spolehlivé metriky 
provozu a služeb poskytované službou In-Store Analytics. Umožňují 
provozním manažerům vytvářet rozpisy služeb zaměstnanců na základě 
odhadů provozu a pomáhají jim využít časy nejvyšší návštěvnosti. Kromě 
toho umožňují rychlou identifikaci a diagnózu oblastí s nižší kvalitou 
zákaznického servisu.

  Nástroj: Měřič provozu 
v prodejně

Dodávky:
▶ Data o provozu s 95% přesností. 
Výhody: 
▶ Identifikujte špičky v 

návštěvnosti, nasaďte další 
zaměstnance za účelem jejich 
lepšího využití a zvyšte tak 
prodeje.

▶ Identifikujte oblasti s nízkou 
konverzí návštěvnosti na prodej, 
jež potřebují zlepšit služby 
zákazníkům, prodejní konverzi 
a loajalitu. 

USP: 
▶ Přesnost dat monitorována 24/7 

> Konfigurovatelné pro prodejny, 
patra nebo jednotlivých vchody.

 Nástroj: Měřič front
Dodávky:
▶ Kvalitní metriky fronty. 
Výhody:
▶ Monitorujte fronty ve všech 

obchodech a rychle identifikujte 
ty špatné. 

▶ Použijte detailní metriky fronty 
pro diagnostiku problémů 
a informujte manažery prodejen, 
aby předcházeli odchodům lidí 
z front a zvýšili tak konverzi 
prodeje. 

USP:
▶ Podrobné metriky o čekací době
▶ Zaměstnanci nebo zákazníci, kteří 

vstupují do oblasti fronty, ale 
nečekají ve frontě, jsou kvůli 
přesnosti měření odfiltrováni.
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3.1.2 In-Store Analytics: 
Merchandising modul

Popis:
▶  Merchandising je jedinečný způsob, jakým mohou prodejci v kamenných 

obchodech vytvářet zážitky pro všechny smysly a odlišit se tak od 
elektronického obchodu. Prodej maloobchodních produktů často závisí na 
tom, jak a kde jsou v obchodě vystaveny a kdy nakupující vidí zboží během 
své cesty prodejnou.

▶ Služba In-Store Analytics pomáhá prodejcům nahradit odhad za rozhodnutí 
podložené daty. Specializovaná sada nástrojů pomáhá sledovat 
uspořádání prodejny a umístění produktů a příslušenství v prodejně, 
odhalit výkonné a méně výkonné koncepty, inspirovat vylepšení a měřit 
jejich dopad v reálném čase.

Dodávky
▶ Jednorázové nastavení: 

Naplánování a služba vzdálené 
kalibrace pro novou prodejnu.

▶ Servis/zařízení/rok: Roční licence 
pro Merchandising modul včetně 
ročního přístupu k vizualizovaným 
datům, sledování dat a dvouleté 
služby uložení dat

Předpoklady
▶ Flexidome IP panoramic 7000 

s úložištěm IV plus SDVRM pro 
zálohování dat.

  Vizualizace provozu
Dodávky:
▶  Vizualizace provozu a zapojení 

zákazníků v prodejně nebo 
oblasti. 

Případ použití:
▶  Najděte „provozní magnety“, 

jimiž přitáhnete zákazníky.
▶ Určete rozvržení, které přiláká 

zájem zákazníků v klíčových 
oblastech. 

USP:
▶ Spojené mnohaúhlové vizualizace 

v plánu.
▶ Vizualizujte oblasti komparativně.

  Trychtýř zapojení
Dodávky:
▶  Metriky zapojení pro libovolnou 

plochu v půdorysu.

Případ použití:
▶  Měřte úspěšnost propagačních 

akcí a umístění produktu 
u aktivních zákazníků. 

USP:
▶  Zachyťte metriky, např. na straně 

stolu.
▶  Exporty surových dat na úrovni 

objektů pro podrobnou analýzu.

  Analýza toku
Dodávky: 
▶  Vizualizace směru toku v oblasti 

nebo prodejně 
Případ použití:
▶ Optimalizujte rozložení a vizuální 

spouštěče, abyste zajistili, že 
zákazníci včas zaznamenají 
klíčové produkty. 

USP:
▶ Inovativní a flexibilní nástroj pro 

analýzu, jedinečný pro naše řešení.

3.2 Vzdálené služby

▶  Bosch Remote Portal umožňuje rychlé a snadné připojení ke vzdáleným zákaznickým zařízením. Instalátoři 
mohou monitorovat podporovaná zařízení a provádět údržbu a konfigurační úlohy na dálku, podporováni 
cloudem, což šetří čas i peníze.

▶  Vzdálený portál nabízí mnoho dalších funkcí a služeb, které jsou přínosné pro instalátory nebo mohou být 
poskytované zákazníkům. 

▶  Vzdálený portál znamená nejmodernější zabezpečení připojení pomocí silného šifrování, např. 128bitové 
AES a certifikáty. Připojení ze zařízení do cloudu bez vystavení do veřejné sítě internetu. Certifikáty slouží 
pro připojení zařízení a prohlížeče tak, aby nedošlo k podvodným připojením.

▶  Cloud je nepřetržitě sledován a aktualizován za účelem zachování zabezpečení připojených zařízení. 
Pravidelné aktualizace jsou prováděny automaticky a umožňují okamžité použití, což přináší kompatibilitu 
nových zařízení a dalších služeb.

3. Služby 
Business Intelligence

3. Služby 
Business Intelligence

Snadné připojení zařízení 
ke vzdálenému portálu beze změn 
sítě zákazníka.
▶ Podpora registrace je integrována 

do zařízení a konfiguračního 
softwaru kompatibilních zařízení. 
Nevyžadují se žádná další 
stahování.

▶ Připojení pomocí vzdáleného 
portálu nevyžaduje změnu 
konfigurace sítě v místě instalace 
a eliminuje potřebu dynamického 
DNS třetí strany.

▶ Jednoduše připojte zařízení ke 
vzdálenému portálu tak, že jej 
zaregistrujete do svého účtu. 
Připojení je automaticky chráněno 
silným šifrováním.

Odstraňujte potíže, připravte se na 
návštěvy na místě nebo proveďte 
konfigurační aktualizace kdykoliv 
přímo z vaší kanceláře.
▶ Zařízení připojená ke vzdálenému 

portálu lze konfigurovat vzdáleně 
pomocí softwaru a stránek pro 
konfiguraci zařízení tak, jako by 
byly dostupné přímo na místě.

▶ Plánujte své osobní návštěvy 
předem a zlepšete tak vaši efektivitu 
údržby

▶ Zkontrolujte stav všech zařízení 
z jednoho centrálního místa.

Spravujte přístup k zařízení a služby 
ze vzdáleného portálu.
▶ Udělujte přístup ke konfiguraci 

vícero uživatelům.
▶ Vytvořte přístupová oprávnění pro 

koncové zákazníky, aby se mohli 
prostřednictvím mobilních aplikací 
se specializovanými účty připojit 
k zařízení.

▶ Předplaťte si, nakonfigurujte 
a používejte služby, které zlepšují 
vaši efektivitu a nabízejí vám nové 
příležitosti, které dříve nebyly 
k dispozici.

Vzdálené služby pomáhají zlepšit vaše obchodní operace díky celkově 
vylepšenému výkonu:
▶ Přístup: Vzdálený přístup pro programování a údržbu.
▶ Plánování: Lepší plánování pro údržbu a aktualizace.
▶ Účinnost: Optimalizovaná efektivita týmů a využití zdrojů.
▶ Výkonnost: Inovativní a vysoký výkon zákaznického servisu.
▶ Úspory: Snížené náklady a ušetřený čas.
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3.2.1 Vzdálené služby – EPS

Popis:

  
Vzdálené připojení: Poskytuje základní připojení prostřednictvím 
Bosch Cloud, který vytváří spojení mezi systémem EPS a vzdáleným 
portálem. Stav připojení systémů EPS je automaticky monitorován. 
Bezproblémová integrace do ústředny FSP-5000-RPS.

  
Vzdálená upozornění: Obdržte okamžité SMS a e-mailové zprávy 
a spravujte přizpůsobenou distribuci upozornění více různým 
uživatelům a pro různé systémy.

  Vzdálená údržba: Mějte okamžitý přístup k aktuálním datům systému 
EPS (např. znečištění hlásiče, doba provozu, teplota) za účelem 
nalezení zdrojů chyb a prozkoumejte možnosti řešení ještě před 
příjezdem na místo instalace. Provádějte údržbu pomocí funkce 
vzdáleného portálu „Walktest“ a připravte podrobnou dokumentaci 
údržby jen jedním kliknutím. Automaticky ukládejte záznamy 
o údržbě.

Dodávky
▶ Licenční klíč na jeden rok

Předpoklady
▶ EPS ústředna Bosch (FPA 5000, 

FPA 1200).
▶ Vzdálená brána FPA
▶ FPA připojené k internetu.

Výhody
Integrací vzdálených služeb získáte:
▶  Přístup a dostupnost 24/7.
▶   Rychlá reakční doba pro větší 

spokojenost zákazníků.
▶   Preventivní údržba a sledování 

hlásičů.
▶   Snížené náklady na dopravu.
▶   Nejsou vyžadovány IT znalosti.
▶   Plně funkční RPS s pokročilým 

zabezpečením.
Dodávky
▶  Přizpůsobená barva reproduktoru.
▶  Vlastní délka a vlastní barva 

konferenčních mikrofonů
▶  Přizpůsobené konferenční zařízení 

v takové velikosti a barvě, aby 
odpovídalo stávajícímu nábytku.

Předpoklady
▶  Určete typ reproduktoru a množství 

spolu s požadovaným RAL 
barevným odstínem.

▶  Zadejte požadovanou délku 
(měřeno od horní části krytky 
mikrofonu po konec konektoru 
mikrofonu), typ a množství 
mikrofonů .

▶  Specifikujte úpravy na základě 
požadavků projektu.

4.1 Vlastní barevné provedení 
reproduktorů, konferenčních mikrofonů
a konferenčních zařízení

Popis:
▶ Přizpůsobte si barvu reproduktorů.
▶ Přizpůsobená délka konferenčních mikrofonů.
▶ Přizpůsobení konferenčních a diskuzních produktů.
▶ Doba dodání na vyžádání, záruka po dobu 1 roku.

4. Přizpůsobení produktu

PODPOŘTE
vaše podnikání!

PODPOŘTE
vaše podnikání!

Výhody
▶ Získáte přesně to, 

co potřebujete.
▶ Splňte specifikace poptávky.
▶  Produkty na míru vyhovující 

potřebám jednotlivých projektů.

3. Služby 
Business Intelligence



28 |  Podpůrné služby a školení Bosch Katalog 2019 Podpůrné služby a školení Bosch Katalog 2019 | 29

4.2 Služeb vestaveb do rozvaděčových 
skříní
Popis:
▶  Předkonfigurované, zapojené a testované standardní řešení PAVIRO 

v rozvaděčové skříni (pro 6 nebo 18 zón).
▶  Předkonfigurovaný systém vyhovující EN54-16.
▶   Nabíječka a baterie jsou součástí dodávky pro shodu s normou EN54-4. 
▶  24U robustní rozvaděčová skříň a zařízení.

Dodávky
▶  Vysoce kvalitní skříň rozvaděče 

a kabeláž.
▶  Montáž a zapojení v robustním 

krytu hodnoceném IP30 v souladu 
s normou EN54-16.

Předpoklady
▶ Určete požadované vybavení 

rozvaděčové skříně.

Výhody
▶ Rozvaděčové skříně PAVIRO 

jsou sestavené v naší továrně 
s vysoce kvalitní kabeláží. 

▶ Jsou nakonfigurovány 
a otestovány ještě před 
odesláním.

▶ Technický a výrobní servis pro 
sestavení rozvaděčové skříně 
na míru, ušetří vám čas 
a peníze a vy budete mít klid 
v duši.

4. Přizpůsobení produktu

PODPOŘTE
vaše podnikání!

Poznámky:
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Poznámky:Poznámky:
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PODPOŘTE
vaše podnikání!


