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JAY Systém 

 

Systém je v provozu od roku 2008 a umožňuje: 

• Klasické svolání JPO pomocí SMS 

• Svolání pomocí mobilní aplikace (PUSH notifikace)  

• Hromadné vyzvánění při oznámení mimořádné události ( rychlé a monitorované 

vyhlášení poplachu)  

• Přeříkání a tisk příkazu k výjezdu v šatně. 

• Definovat oprávněný přístup pro aktivaci systému 

• Po přidělení licence možnost spravovat vlastní jednotku • Ukládání historie o 

proběhlých událostech  

( čas svolání, počet vyrozuměných členů, doručenky, atd…)  

• Napojení na další technologie ( EZS, osvětlení, siréna, atd…)  
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O systému 

Základní myšlenkou, kterou jsme se při vývoji tohoto systému řídili, byla dostupnost i pro 
jednotky nižších kategorií tak, aby mohly využívat moderních technologií a současně 
neřešit investice do drahých zařízení. Systém je vyvíjen modulárně a na základě podnětů 
členů SDH a pracovníků z KOPIS. Primárně byl vyvinut pro SDH, ale je využíván i v 
nemocnicích a u PČR. Je možné jej přizpůsobit dle potřeb uživatele a dohodnout 
individuální vývoj dalších přídavných modulů. 

Systém JAY je poskytován jako služba, která využívá dostupných technologií, lze ji díky 
tomu neustále rozšiřovat a aktualizovat. Tím máte vždy k dispozici moderní technologické 
řešení. 

Systém je průběžně rozšiřován o další moduly a funkce tak, aby flexibilně pokrýval 

potřeby našich zákazníků. 
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Koncept systému

 



JAY Systém - Moduly 

 

Modul:  Vyrozumění jednotky pomocí SMS a volání 

Jedná se o základní modul. Modul provede svolání všech členů jednotky dvěma na sobě 
nezávislými informačními kanály. Pomocí hromadně odeslaných SMS a hromadným 
vyzváněním je člen jednotky informován o MO. 

 

Modul: JPO 

Tento modul umožňuje sledovat aktuální nastavení jednotky - jméno člena, telefonní číslo, 
zařazení v jednotce, historii doručených zpráv dle zadaného časového období, výpisy 
doručenek na koncová zařízení,v případě oprávnění možnost odeslat zprávu jednotce.. 
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Přístup do systému je umožněn pouze oprávněné osobě (technickému správci) na základě 
přiděleného licenčního klíče a hesla.  
Dále je zde možné editovat doručené SMS, časy doručení, historie výjezdů, atd... 

 
. 
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Modul: Infopanel 

Jedná se o zobrazení MU na monitoru či obrazovce s možností současného náhledu na 
popis události, přehled účasti na výjezdu a umístění místa události na mapě. 
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Modul: Tisk 
Při vyhlášení poplachu vytiskne automaticky 
dokument obsahující kromě mapy s vyznačeným 
místem zásahu, také textové informace o místu a 
důvodu výjezdu  
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Modul: Hlas 

Při vyhlášení poplachu přeříká uživatelem navolené informace o výjezdu. 

Syntezátor hlasu není součástí aplikace. 

Na požádání zajistíme instalaci volně šiřitelného syntezátoru Epos, případně poradíme s 
výběrem a nákupem komerčních syntezátorů. 

Základní vlastnosti: 

• Uživatelská konfigurace rozsahu 
přeříkaného textu. 

• Podporuje Microsoft SAPI 5. Je tedy 
možné použít libovolný syntezátor řeči, 
buď freewarový nebo komerční. 

• Na požádání zajistíme instalaci volně 
šiřitelného syntezátoru Epos 

• Možnost parametrizace: hlasitost, 
počet opakování, max. doba 
opakování, ... 
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Modul:Email 

Jako alternativu k vyrozumění pomocí SMS nabízíme možnost zasílání PKV přímo do 
Vašeho mailboxu.  

Náhled formátu emailové zprávy  



 

Mobilní aplikace pro OS android 

Aplikace JAY Systému, určená pro mobilní  Náhled obrazovek aplikace 
telefony s OS Android. Aplikace byla vyvinuta pro 

plnou součinnost se svolávacím systémem JAY a 

je plně pod naší správou a dohledem.  

Základní funkcionality 

• Seznam MÚ, včetně historických 
• Informace o MÚ formou Push notifikace 
• Potvrzení účasti 
• Přehled účasti na MU pro velitele 
• Detailní informace o MU včetně navigace k 

místu MU 
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Modul Akceschopnost 

Tento modul zpracovává data o akceschopnosti   
jednotky a jednotlivých členů a poskytuje jejich 

report. 

Je určen pro přehled, zda jednotka byla / nebyla 

akceschopná a v jakých časových úsecích. 
Lze zobrazit i aktuální stav akceschopnosti. 

Přehled akceschopnosti lze prohlížet i pomocí 

mobilního telefonu. 

Report je dostupný v JAY Portálu 
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Aktuální stav akceschopnosti Přehled akceschopnosti člena jednotky 
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Report akceschopnosti Zobrazení reportu v mobilním telefonu 



 

AY Systém 

Kontakt: 

TELwork, s.r.o. 

U Masokombinátu 1242, Mladá Boleslav 
293 03 

Tel.: 773 319 297 

Email: info@telwork.cz 

http://www.telwork.cz 

http://www.telwork.cz/

