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IT výzvy vo 

Výrobe | Logistike | Maloobchode

\ Dopyt po intenzívnej digitalizácii 
procesov

\ Smartfóny a tablety nie sú vhodné

\ Zamestnanci pri výkone svojej práce 
potrebujú obe ruky

\ Vyžaduje nový spôsob informatizácie 
prostredníctvom moderných technológií



Riešenie: Inteligentné hodinky 

\ Nosené na zápästí - umožňujú používať 
obe ruky na pracovné činnosti

\ Hodinky sú prirodzeným doplnkom pre 
ľudí, a preto ich zamestnanci ľahko 
príjmu

\ Obrovské výhody použitia v rôznych 
odvetviach – logistika, výroba, 
maloobchod, zdravotníctvo, štátna 
správa a iné



Komponenty produktu



Hardvér určený pre pracovné 

prostredie

\ Ergonomický dizajn

\ Príjemné materiály

\ Atraktívny dizajn

\ Možnosť prispôsobiť dizajn tak, aby 
vyhovoval firemným farbám



Profesionálny systém 

nabíjacích staníc

\ Jednotlivé, dvojité alebo štvorité 
nabíjacie stanice

\ Modulárna multi-nabíjacia stanica pre 
nabíjanie desiatok hodiniek na jednom 
mieste

\ Škálovateľné pre požadovaný počet 
nabíjacích pozícií



NIVYWear
OS pre firemných používateľov

\ Založené na systéme Android

\ Nová špecializovaná User Interface 
vrstva 

\ Nevyrušujúce a konfigurovateľné

\ Jednoduché UI prvky pre ľahkú 
manipuláciu

\ Veľké písmo a jasný prehľad informácií

\ Funkcia pre audit pracovných činností



NIVY DataFactory
Konfigurácia, komunikácia 
a analýza dát

\ Cloudové riešenie

\ Konfigurácia celého systému

\ Správa údajov v reálnom čase

\ Okamžitá denná analýza údajov

\ Konektor pre pokročilú analýzu 
pracovných procesov pomocou Business 
Intelligence (BI)



Mobilná aplikácia

\ Identické UI ako v DataFactory

\ Kompatibilita so systémami iOS a 
Android

\ Rýchly prístup k okamžitým správam

\ Upozornenie pri nových správach



Scenáre použitia

Výroba | Logistika | Maloobchod



Poloha v interiéri 
Audit pracovných činností

\ Systém s Bluetooth Beacon

\ Ľahká inštalácia, žiadne káble

\ Zóny - skupina senzorov pokrývajúcich 
konkrétny úsek / oddelenie

\ Strávený čas v zóne - popisuje 
kontextové pracovné aktivity používateľa 
hodiniek

o Čas, kroky, kalórie

o Biometria (Hodinky zapnuté / 

vypnuté)

o Nastavenie hodiniek a UI súvisiace 

so zónou



Správa a analýza údajov 

v reálnom čase

\ Normálne aj grafové zobrazenie 
zhromaždených údajov a údajov v 
reálnom čase

\ Skutočné pozície / činnosti 
zamestnancov

\ Analýza stráveného času v zóne za 
aktuálny deň / týždeň / mesiac

\ Dashboard ukazujúci najbežnejše 
pracovné činnosti

\ Konfigurácia systému a správa hodiniek 
na ďialku



Pokročilá analýza dát

\ Všetky zhromaždené údaje sú uložené 
v cloudovej database

\ Možnosť pripojenia k BI nástrojom pre 
špecializovanú analýzu

\ Zistené chyby s pomocov analýz 
pomáhajú zvyšiť produktivitu 
jednotlivcov alebo aj celej firmy



Okamžité správy

\ Zasielanie správ od manažérov 
zamestnancom prostredníctvom 
DataFactory alebo mobilnej aplikácie

\ Konfigurovateľná odpoveď zo 
zoznamu hodnôt

\ Správy medzi zamestnancami a 
manažérmi prostredníctvom 
preddefinovanej sady textov

\ Upozornenia pri nových správach v 
mobilnej aplikácii pre manažérov



Dodržiavanie odstupu

\ Monitorovanie blízkosti ďalších 
hodiniek na základe dopredu zadanej 
vzdialenosti

\ Všetky zhromaždené údaje budú 
uložené v DataFactory pre následnú 
analýzu

\ COVID ochrana: V prípade infekcie je 
možné identifikovať všetkých 
potenciálne infikovaných kolegov



Otvorený systém

\ Hodinky NIVY sú inteligentné hodinky 
založené na systéme Android

\ Majú softvérové rozšírenia ako 
napríklad vlastné aplikácie

\ Hardvérové rozšírenia cez Bluetooth

\ Hlasová komunikácia s headsetom 
bude čoskoro k dispozícii!



Klenot na zápästí

\ Možnosť upravovať dizajn podľa 
priania zákazníka zaručí, že NIVY 
Watch budú ako vhodný módny 
doplnok pre všetkých zamestnancov

\ NIVY Watch budú klenotom na 
zápästí a výrazné vás budú 
odlišovať od konkurencie z hľadiska 
technológie a estetiky



Štvorité nabíjacie stanice Nástenná Multi-nabíjacia stanica



Štvorité nabíjacie stanice Nástenná Multi-nabíjacia stanica



Prvý krok k automatizácii
pracovných procesov

Ďakujeme za pozornosť


