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BEMUTATKOZÁS

A TELL cégcsoport a hazai és nemzetközi bizton-
ságtechnikai piac meghatározó szereplőjeként  
a távfelügyelet, kapuautomatizálás és logisztika
területén kínál innovatív termékeket és szolgál-
tatásokat.

Termékeink a magán- és a vállalati szférában 
egyaránt megtalálhatóak és kínálatunk kiterjed 
a távfelügyeleti szolgáltatás ellátásához szüksé-
ges összes elemre! Emellett átfogó megoldások-
kal szolgálunk a kapuvezérlés és a járműkövetés 
terén jelentkező kihívásokra is.
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Termékeinkkel több mint 40 országban vagyunk 
jelen. A TELL cégcsoportot négy magyarországi 
és egy romániai vállalat több mint 100 dolgozó-
ja alkotja. Ügyfélszolgálati irodáink Budapesten, 
Debrecenben és Brassóban találhatóak, ezenkívül 
emailen és telefonon is állunk ügyfeleink rendel-
kezésére!

TELL  
CÉGCSOPORT



FEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓMINŐSÉG

MEGBÍZHATÓSÁG

Rugalmas termékfej-
lesztési koncepciónkkal 

hatékonyan reagálunk a 
változó ügyféligényekre 

és a technika fejlődése 
által támasztott kihívá-

sokra egyaránt.

Folyamatosan keressük 
az új lehetőségeket, 

kihívásokat, hogy a biz-
tonságtechnika terén for-

radalmi megoldásokkal 
szolgálhassunk ügyfeleink 

számára.

A TELL termékei az ISO 
minőségbiztosítási rend-
szer szigorú feltételei 
alapján készülnek.  
Célunk, hogy megren-
delőinkből elégedett 
ügyfelek váljanak, akik 
bátran ajánlják a TELL  
bármely termékét.

Biztos lehet benne, hogy  
a TELL kiváló minőségű 
termékei hosszú időn ke-
resztül szolgálják majd 
Önt.



GYÁRTÁS

Saját fejlesztésű termékeink gyártását magyaror-
szági üzemünkben végezzük. A modern géppark-
nak, valamint a folyamatos, szigorú ellenőrzé-
seknek köszönhetően csakis kiváló minőségű 
termékek kerülhetnek le a gyártósorról.



A projekt keretében megvalósítottuk, hogy 2700 
postahivatal riasztása és tűzjelzése egy közpon-
ti felügyeleti rendszerbe fusson be. Egy olyan, 
99,9%-os rendelkezésre állású, redundáns rend-
szert építettünk ki, amely magas adatbiztonsági 
követelményeknek felel meg.

PROJEKTEK



PROJEKTEK

Cégünk nevéhez fűződik az Országos Tűzátjelző 
Központ kiépítése és üzemeltetése. Robusztus, 
skálázható rendszert hoztunk létre, amely több 
tízezer végponti kommunikátor eseményeinek  
és hibajelzéseinek fogadására alkalmas.



PROJEKTEK

A British American Tobacco számára egy magas, 
nemzetközi adatbiztonsági követelményeknek meg-
felelő, 99.9%-os rendelkezésre állású, redundáns 
rendszert építettünk ki, amely képes a különböző 
földrajzi helyen lévő telephelyek és védendő objek-
tumok együttes kezelésére.



A legnagyobb kapugyártók által is használt kapuauto-
matizálási megoldás, mellyel lehetővé válik elektromos 
kapu vezérlése mobilalkalmazással, IP-kamera támo-
gatás kapucsengő funkcióval, konfigurálható automa-
tikus időzített vezérlés, belépési sémák, ünnepnapok 
kezelése és még számos hasznos funkció.

Gate Control

PROJEKTEK



PROJEKTEK

Sofőrazonosítással, menetlevél riporttal, valamint 
POI-figyeléssel kiegészített járműkövetési szolgálta-
tás kiépítése és üzemeltetése a Samsung, a Bosch, 
valamint a JABIL dolgozói buszjáratain. A fejlesztés 
lehetővé tette a mintegy 130 autóbuszból álló flotta 
esetleges késéseinek hatékony kezelését, valamint 
a gördülékeny költségelszámolást is.



Hiszünk abban, hogy partnereink egyedi igényeinek 
megvalósítása, a rugalmas technikai támogatás és 
termékeink folyamatos fejlesztése alapul szolgál  
a hosszú távú együttműködéshez.

www.tell.hu


