
 

 

 

 

 

REFERENCIÁK 
 

A Predor integrált beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszert kis-, közép- és 
nagyvállalatok is előszeretettel használják. Megbízhatósága, innovatív funkciói, modern 
szoftveres felülete és rugalmassága miatt számos területen alkalmazható. 

A legnagyobb Predor rendszerek felhasználószáma meghaladja az 5000 főt. 

 

ROSATOM  
[Rendszer mérete: 500+ fő] 

Büszkék vagyunk rá, hogy a Predor teljesíteni tudja a világ 
meghatározó atomenergetikai nagyvállalatának magas 
elvárásait is és a Rosatom is az elégedett ügyfelek sorát 
gazdagítja.  
 

Schaeffler Savaria Kft.  
[Rendszer mérete: 5.000+ fő] 

Két telephelyen több, mint 120 kártyaolvasóval felügyeli a 
Predor rendszer a beléptetést és munkaidő-
nyilvántartást. Itt a kamera- és riasztórendszert is a 
Leviathan Solutions Kft. építette ki.  
A legmodernebb, titkosított Predor olvasókat használja a 
vállalat. 

LIEGL & DACHSER Logisztikai Kft.  
[Rendszer mérete: 1.000+ fő] 

A logisztika vállalat két központjában üzemel Predor 
rendszer. Összetett teherforgalom nyilvántartás valósult 
meg automatizált rendszámfelismeréssel és a cég 
számára egyedileg fejlesztett funkciókkal. Az elektronikus 
teherforgalom nyilvántartás jelentősen gyorsította az 
áthaladást és csökkentette az adminisztratív terheket. 
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Budapest Park  
[Rendszer mérete: 2.000+ fő] 

Európa egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye. A 
Predor rendszer látja el a beléptetés és munkaidő-
nyilvántartás feladatait. Egyedi funkciókat is fejlesztett a 
Predor fejlesztő csapata.   
 
 

Gallicoop Zrt.  
[Rendszer mérete: 1.300+ fő] 

A Gallicoop Zrt. számára fontos a lehető 
legmagasabb szintű biztonság és szakértelem, így 
különösen büszkék vagyunk rá, hogy a Predor rendszerre 
esett a választás. A Leviathan Solutions Kft. a teljes 
gyengeáramú kivitelezésben, tervezésben, 
karbantartásban is együttműködik a cégcsoporttal. 
 
 
 

M3-as metró rekonstrukciója  
[Rendszer mérete: 4.000+ fő] 

Az M3-as metró rekonstrukciós munkálatain négyezer 
dolgozó hely- és munkaidő-adatait kezelte a Predor 
rendszer és a Predor mobilapplikáció.  

 
 

 

Budapest-Fasori Evangélikus gimnázium  
[Rendszer mérete: 800+ fő] 

A diákok biztonságát forgóvillás beléptetés garantálja, 
saját diákigazolványukat használják belépőkártyaként.  
A diákok órarendjét is a Predor rendszer tartja számon, 
így biztosítjuk, hogy a diákok addig ne tudjanak engedély 
nélkül távozni, míg tanítási óráik vannak. A diákok 
késéseiről a szülők azonnal értesülnek a webes felületen.  
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Pannonia Bio Zrt. 
[Rendszer mérete: 2.000+ fő] 

 
 
Dunapack Kft. 
[Rendszer mérete: 2.000+ fő] 

 
 
Dunacell Kft. 
[Rendszer mérete: 800+ fő] 

 
 
Prestige Towers 
[Rendszer mérete: 900+ fő] 

 
 
Sealed Air Kft. 
[Rendszer mérete: 700+ fő]  

 
 
SIIX Hungary Kft. 
[Rendszer mérete: 600+ fő] 

 
 
 

Fastron Hungária Kft 
[Rendszer mérete: 600+ fő] 

 
 
Schiller Opel 
[Rendszer mérete: 500+ fő] 

 
 
PAYER Industries Kft. 
[Rendszer mérete: 500+ fő] 

 
 
REJLEK Kft. 
[Rendszer mérete: 500+ fő] 

 
 
Szigligeti Színház 
[Rendszer mérete: 300+ fő] 

 
ZIP Technologies Kft. 
[Rendszer mérete: 100+ fő] 

 
 
 

Állami Operaház 
[Rendszer mérete: 600+ fő] 

 
 
Wewalka Kft. 
[Rendszer mérete: 250+ fő] 

 
 
Decathlon – Budaörs 
[Rendszer mérete: 200+ fő] 

 
 
Laposa Birtok 
[Rendszer mérete: 100+ fő] 

 
 
Elring Klinger  Kft. 
[Rendszer mérete: 200+ fő] 

 
 
Schwarzmüller Kft. 
 [Rendszer mérete: 1.000 fő] 

 


