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Hlavní stránka

V textu níže naleznete stručné informace o mojí činnosti. Podrobnější informace, vč. základního
vysvětlení problematiky, postupu zakázky a cenových relací, pak naleznete na mém webu.
Na webu jsou též k nahlédnutí doklady mojí odborné způsobilosti.
www.mpe.cz/zs

Zabezpečovací systémy

V Praze a okolí instaluji elektronické zabezpečovací systémy českého výrobce Jablotron. Jsem
certifikovaná montážní firma výrobce. Jsem partner projektu OKO1 a spolupracuji s bezpečnostní
agenturou SV-Agency. Nabízím: zdarma návrh tech.řešení a cenové nabídky, tech.řešení sestavené na
míru pro hlídaný objekt, možnost hlídání částečného (zóny) nebo odděleného (2 firmy), možnost
dodání bezdrátového ZS (čistá montáž), možnost napojení na PCO, záruku 5 roků a záruku ochrany
technických, obchodních a osobních údajů. Nabízený ZS může sloužit k signalizaci těchto nebezpečí:
vniknutí do objektu (vloupání), mimořádná situace v objektu (kouř, plyn, přehřátí, zamrznutí,
zaplavení) a tísňové volání (přepadení, dálkový dohled - děti, zdravotní obtíže - senioři). Zabudovaný
GSM komunikátor hlásí poplach na Váš telefon ve formě SMS, případně na PCO bezpečnostní
agentury. Hlídání bezpečnostní agenturou je možno nezávazně vyzkoušet po dobu 6 měsíců zdarma.
www.mpe.cz/gsm

Dálkové ovládání po síti GSM

GSM dálkové ovládání lze sestavit a provozovat dvěma způsoby - buď jako ovládání využívající funkce
zabezpečovacího sytému, nebo jako samostatné ovládání. V obou případech umožňuje ovládat
spotřebiče v objektu (např. topení, světlo, čerpadlo, rolety, vrata) pomocí SMS nebo prozvoněním
z Vašeho telefonu. Dále umí ve formě SMS hlásit nějaký stav v objektu (např. potvrzení zapnutí
spotřebiče, výpadek proudu, dosažení teploty, zaplavení). Lze nezávisle ovládat několik spotřebičů.
Počítačové sítě a správa počítačových sítí

www.mpe.cz/site www.mpe.cz/sprava

Instaluji počítačové sítě do domácího i firemního prostředí. Mohou být v kabelovém, v bezdrátovém,
nebo v kombinovaném provedení. Ve všech případech se jedná o síť strukturovanou
s tímto členěním: uzel sítě (skříň s elektronikou a propojovacími panely), kabeláž (rozvody v lištách
zakončené datovými zásuvkami) a koncová zařízení (počítače, servery, síťové tiskárny, telefony aj.).
Zákazníkům dále nabízím správu počítačových sítí stávajících i nově vybudovaných.
www.mpe.cz/pc

Prodej a servis výpočetní techniky

Stálým zákazníkům nabízím dodávku a instalaci nové výpočetní techniky. Dále provádím servis
výpočetní techniky. Spolupracuji s autorizovanými servisy a dodavateli originálních náhradních dílů.
Ve specializovaných servisech zajišťuji také opravy techniky "na součástku" v případech, kdy je to
finančně výhodné nebo jediné řešení. Dále nabízím dodávku a instalaci programového vybavení.
www.mpe.cz/kontakty

Kontakty

Adresa: Ing. Michal Prokeš, Roudnická 450/16, 182 00 Praha 8
Právní forma podnikání: fyzická osoba, IČ: 10190503, DIČ: CZ6104020725. Plátce DPH
Bankovní spojení: 153774349/0800
Web: www.mpe.cz Telefon: 777 96 96 98
E-mail: michal.prokes@mpe.cz

michal.prokes@mpe.cz
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