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Üzemeltetés, szolgáltatások

A Procontrol a kutatás-fejlesztési, tervezési, gyártási tevékenysé-
gén túl a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Műszaki szolgáltatások

Szaktanácsadás 
Fejlesztési, műszaki megoldási, létesítési javaslatok és árajánlatok
készítése

Építőipari előkészítés
Épületautomatizálási rendszerek, kapurendszerek, sorompórendsze-
rek, beléptető rendszerek fizetőparkolók helyének kialakítása

Kábelezés
Informatikai hálózatok kiépítése, ipari adatátviteli és erősáramú kábel-
rendszerek kiépítése

Telepítés
Épületautomatizálási rendszerek, kapurendszerek, sorompórendszerek, 
beléptető rendszerek, fizetőparkolók felszerelése, üzembe helyezése, 
bemérése

Karbantartás
Elektronikai, mechatronikai, méréstechnikai rendszerek rendszeres, 
megelőző karbantartása, rendelkezésre állás érték biztosításával, kar-
bantartási szerződéssel

Üzemeltetés
Fizető automaták, fizető parkolók, célrendszerek teljes körű felügyelete, 
üzemeltetése pénzürítéssel, pénzbeszedéssel, átutalással

Javítás
Elektronikai, mechatronikai, méréstechnikai rendszerek eseti gyorsja-
vítása

Vevőtámogatás
Hardver-szoftver „forró drót” support az üzemeltető ügyfeleknek

Cloud
Informatikai felhő szolgáltatás
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Pénzügyi szolgáltatások

Fizetési kedvezmény
A Procontrol partnereinek a vásárláshoz fizetési könnyítéseket biztosít.

Lízingszolgáltatás
A Procontrol vállalkozik rendszereinek lízingbe adására; a vevő a rendszert több éves futamidőre 
lízingelheti. 

További szolgáltatások

Oktatás - felhasználói oktatás
A megvásárolt, telepített Procontrol gyártmányú rendszerek használatához szükséges ismeretek 
oktatása a felhasználóknak, viszonteladói, telepítői oktatás

Kártyagyártás
A Procontrol Kft. a 2006 óta az HID Global Corporation hivatalos 
magyarországi viszonteladója és szervize. A Procontrol Kft. az 
HID Global Fargo márkájú termékeinek hivatalos magyarorszá-
gi viszonteladója és márkaszervize, 2013-tól kiemelt partnere.
Vállaljuk a beléptetőrendszereinkhez kapcsolódó proximity, 
egyéb intelligens kártyák nyomtatását, de külső megrendelők 
számára is gyártunk színes, akár fényképes belépőkártya, iga-
zolvány kártya, szállodai kulcskártya, tagsági kártya, VIP kártya, 
törzsvásárlói kártya nyomtatását.

A Procontrol a Fargo High Definition Printing technológiáját 
használja, melynek eredménye az offsethez hasonló, bankkár-
tya minőségű, margó nélküli, kifutó nyomtatás!
DTC technológiájú  kárrtyanyomtatóval is rendelkezünk.

Kártyanyomtató kölcsönzés Ft/nap díjakon!

Kiállításon, rendezvényen nyomtatna vendégeinek színes belépőkártyát? Esetleg épp javítják a saját 
gépét, és szüksége van gyorsan egy cserekészülékre? Kártyanyomtatót bérelhet napi díjért plasztik 
kártya, műanyag belépőkártya fotóminőségű színes nyomtatására! A fényképes kártyát is fél perc 
alatt elkészítheti!

Nyomtató bérlés esetén kellékanyagot, festékszalagot, kártyát és vezérlőszoftvert biztosítunk. A 
kellékanyagokat felhasználás arányában kell csak fizetnie!

Procontrol Elektronika Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b

Tel: +36 62 444-007
www.procontrol.hu
info@procontrol.hu


