


UMPRUM Mikulandská, 2019 => 2021

ČEZ – sjednocení databází, 

datové centrum

VFU / VETUNI, 100 let

ČZU nové budovy, 

projekt mobilního identifikátoru

Nemocnice pardubického kraje

Nový pavilon psychiatrie

Dva roky u našich zákazníků:



Platební automaty

Individuální design, stavebnice

SŽC Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Děčín

Teplice

Most 2x

Lovosice

Litvínov

Karlovy Vary 3x

Cheb

Ostrov nad Ohří

Letohrad (kolárna)

Dorma Kaba

Shell Ivanovice

Lenia Dobříš



nové řešení FW/SW PCMII,

dodávka řešení pro krátkodobé vstupy a vjezdy 

formou čtení QR kódů, 

cílový koncept pro LEGIC Connect - nabídka 

řešení pro otvírání přes klíče v mobilních 

telefonech, dodávka vzorků čteček

dodávka rozšíření konektivity pro řešení dopravy 

zaměstnanců hromadnou dopravou (eBUS),

dodávka dvojí autentizace prostřednictvím 

čteček krevního řečiště (Biosmart),

dodávka nových bezdrátových čteček RSW.05-L 

na testování,

ŠKODA AUTO

Zákazník od roku 2005



Skandinávie

V bytovém domě se postaráme již (téměř) o vše. Kromě dveří, výtahu nebo parkoviště otevřeme i 

poštovní schránku. A to třeba i mobilem…

#inovacenamiru #bezkontaktnizivot #modernireseni #imapartneri

Zakázkový vývoj pro skandinávský trh

Jedna čtečka – až 32 poštovních schránek

Programovatelné jméno na e-ink displeji 

schránky přímo z IMAporter SW

Další inovativní řešení IMA vyvinuté ve spolupráci 

se schopným partnerem



Covid téma

Měření teploty

WITTE

Terminálové měření

Linet a.s.

Terminálové měření

Hromadné měření

Eberspracher

Hromadné měření

Evidence cestujících

Linet a.s.



Projekt ISICport

IMA ve společném projektu s GTS ALIVE (vydavatel ISIC) uvedla na trh cloudový přístupový 

systém ISICport určený pro školy

#bezpecneskoly #digitalizacevpraxi #imapartneri #spolupracesevyplati

Technologie IMA + zkušenosti GTS ALIVE

Robustní IMAporter HW od IMA

IMA cloudový SW na míru školám

Automatizace vstupu, bezpečnosti a dohledu nad 

docházkou žáků

Plná integrace s třídnicemi a systémy ISIC

Digitální verze ISIC do mobilu – i pro otevření dveří

Od září 2020 již na 40ti školách

Již 38.000 aktivních uživatelů v systému



Docházka (nejen) do škol

Vyvinuli jsme nový univerzální (docházkový) terminál

#chytryterminal #nejenprodochazku #nadupanyhw #dochazkavcloudu

Prémiový design

Velký dotykový displej

LAN / WiFi i mobilní připojení

Výkonný HW

Podpora všech typů identifikace (mobil, karta…)

Kompatibilní s klasickými i cloudovými systémy IMA

Od srpna 2021 již na 10ti školách



IMA s.r.o.

Na Valentince 1,

150 00 Prague, 

Czech Republic

Tel.: (+ 420) 251 081 097

E-mail: ima@ima.cz

www. ima.cz


