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5 tipů pro správný výběr
zhotovitele místního
rozhlasu
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1. Jak začít?
Složitá otázka, na kterou existuje jednoduchá odpověď.
Nejdůležitější při výběru firmy a vhodné technologie je určit, co od
požadovaného systému očekáváte a zjistit, jaké možnosti a technologie
firmy nabízejí.
Nespokojte se s málem, buďte nároční a chtějte to nejlepší.
Jak ale zjistit co je nejlepší?
Každá dobrá firma má dostupné reference. Kontaktujte okolní obce. Ptejte
se, jak jsou spokojeni s dodanou technologií, zda byly dodrženy smluvní
podmínky a dodržování termínu servisních zásahů. Kvalitní firmy se
postarají o všechno, od prvotní návštěvy přes zpracování projektu, až po
samotnou realizaci!

2. Cena vs. kvalita?
Raději kvalitní český systém, nebo levný dovoz ze zahraničí?
Tahle otázka vzbuzuje debatu o tom, jak si správně zvolit výrobek, jestli
raději levnější variantu - většinou dovezenou z Asie - nebo variantu sice
finančně náročnější, ale za to kvalitní český výrobek. Co když se něco
pokazí, co potom dělat, kde sehnat někoho, kdo zvládne opravu. Už jen
z tohoto důvodu je moudřejší vybrat si českého výrobce se zkušenostmi,
dobrým zázemím a rychlými reakčními dobami.
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3. Záruční i pozáruční servis?
Přece si nenecháte boty spravovat v uzenářství, nebo?
Při výběru firmy dbejte na to, aby poskytovala samozřejmě záruční, ale také
pozáruční servis. Vlastní výrobek zná dokonale, můžete tedy předejít do
budoucna zbytečným opravám, popřípadě bez větších zádrhelů problém
odstranit v co nejkratším čase.

4. Mobilní nebo raději obecní rozhlas?
V dnešní době moderních technologií vzniká na trhu mnoho různých
technologií, jak dostat určitou zprávu k občanům. Ano, dnes už má mobil
snad každý nebo alespoň 95 % rodin, ale co když nastane výpadek proudu
nebo operátora? Dostane se k vám zpráva, když máte vypnutý mobilní
přístroj? A co ztišené vyzvánění nebo odložený telefon v jiné místnosti?
V těchto případech je „starý“ dobrý obecní rozhlas k nezaplacení. Nejde
jen tak vypnout, ani ztišit, nebo ho nechat ve vedlejším pokoji. Budete
prostě nuceni hlášení vyslechnout.
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Moderní bezdrátový rozhlas zvládne jednak to, co je jeho prioritou, ale má
také mnoho doplňkových služeb, mezi které například patří rozesílání SMS či
EMAILŮ. Dokonce umožňuje hlásit odkudkoliv na světě.

5. Pořizovací cena vs. provozní náklady?
Co můžeš zaplatit dnes, neodkládej na zítřek.
Různé firmy - různé ceny. Takhle to zkrátka na trhu funguje. Je potřeba si
zjistit, co za nabízenou cenu dostanete, zda není produkt zastaralý a jestli se
firma dokáže přizpůsobit vašim požadavkům. Může se stát, že časem
odhalíte spoustu věcí či funkcí, které nemáte nainstalovány a budete si je
muset dokoupit. Přitom se stačí před výběrem podívat a porovnat
nabízené produkty i za vyšší ceny. Praxe prověřila, že nejlevnější nabídky
jsou více či méně na úkor kvality použitého materiálu a odvedené práce. I
v tomto oboru se vyplatí výběr „zlaté střední cesty“. Tímhle opatřením si
zajistíte minimální provozní náklady a snadný provoz.

