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з турботою про людей
Олег Міщенчук

Генеральний директор компанії
"Сенсорні системи України"

П

ротягом останнього часу, в умовах триваючої російської агресії проти України та загрози масштабного
вторгнення ЗС РФ на територію нашої держави, на
законодавчому рівні прийнято низку кардинальних рішень
та змін у системі комплектування Збройних Сил України в
мирний час та особливий період.
Так, 23 квітня 2021 року набрав чинності Закон № 1357-ІХ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення окремих питань виконання військового
обов'язку та ведення військового обліку», яким було внесено
зміни до 43 законів. Зазначеним Законом удосконалено:
організаційно-правові засади комплектування
Збройних Сил України високопрофесійним особовим
складом, як у мирний час, так і в особливий період - зокрема впроваджується новий вид військової служби - за
призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
систему військового обліку, яка узгоджується зі
стандартами НАТО;
організаційну основу установ, що займаються комплектуванням Збройних Сил України та інших вій
ськових формувань - Військові комісаріати (військкомати) переформовуються у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП);
У липні 2021 року прийнято Закон України «Про основи
національного спротиву», у якому визначені:
складові національного опору - територіальна оборона (ТрО), рух опору, підготовка громадян України до
національного опору;
завдання ТрО;
завдання руху опору;
особливості підготовки до руху опору;
принципи фінансування та забезпечення нацспротиву та соцзахисту військовослужбовців і добровольців
Сил територіальної оборони ЗСУ.
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Нарешті, 1 лютого 2022 року вийшов Указ Президента
України №36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості
військової служби у Збройних Силах України та поступового
переходу до засад професійної армії", яким передбачено "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження
строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".
Завдяки цим рішенням, в Україні створюються потужні війська Територіальної оборони, система військової
служби в резерві як надійне джерело поповнення військ
навченим персоналом.
Але особливо важливо, що кожен громадянин України, а
не тільки лише кадровий військовий, має змогу практично
долучитись до реалізації своїх конституційних прав по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави,
шляхом вдосконалення особистої навченості у військовій
справі під час зборових заходів у складі відповідних
військових частин, навчальних центрів або ж органів
військового управління.
Проте за таких умов суттєво зростають завдання та навантаження на Територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки. Саме ТЦК та СП на першому етапі
процесу комплектування приймають на себе організацію
зустрічі, роз’яснення умов та відповідного оформлення тих,
чи інших процедур прийому громадян на військову службу.
І дуже важливо, щоб ці процедури були цивілізованими та
зручними для громадян. Наразі, це "обличчя" держави та
її Збройних Сил.
Наша компанія вже 12 років впроваджує свою продукцію
у різні державні органи та установи, підприємства та
об’єкти усіх форм господарювання від ЦНАПів до музеїв,
від лікарень до супермаркетів.
На своєму доcвіді ми бачимо, наскільки комфортніше та
зручніше стає громадянам та наскільки це полегшує роботу
співробітників цих установ після встановлення нашого обладнення.
Очевидно, що в сучасних реаліях ті, хто призивається до
лав Збройних Сил та інших військових формувань, добровільно або за вимогами військового обов’язку, заслуговують найвищої уваги та пошани.

антивандальним екраном та спеціальним програмним забезпеченням.

Миттєво реагуючи на дотик користувача, термінал надає всю необхідну корисну інформацію виводячи її на екран.

З

а цих умов, компанія "Сенсорні системи України", яку
я маю честь представляти, за участю Ценру воєнної
політики та політики безпеки адаптувало програмне
забезпечення "INFOTOUCH" до потреб ТЦК та СПза усім
спектром їх повноважень та сформувало дві пакетні пропо-

зиції для забезпечення роботи на вході відвідувачів у ТЦКта
СП.
Пропонується обладнати зони прийому відвідувачів двома
варіантами інформаційних терміналів - підлоговим або настінним.

Особливості та ключові можливості систем:
антивандальне виконання корпусу,
проекційно-ємнісний екран (мультитач) та
вбудована акустична система;

можливість відправити електронне    
звернення в будь-яку державну установу           
за допомогою електронної пошти;

можливість отримання довідки з питань
усього спектру повноважень ТЦК та СП
та доступу громадянами до державних,
регіональних або відомчих інтернетпорталів через адаптований сенсорний
інтерфейс;

прямий доступ до законодавчої бази та
довідкової інформації;

можливість відображення інформації
про ТЦК та СП, його співробітників і
графіки прийому, навігація по установі;

приклади заповнення форм, бланків,
друк необхідних документів та їх зразків;
зворотній зв’язок та проведення     
анкетування та опитувань;
розміщення фото та відеоматеріалів,
показ актуальних новин.

можливість зателенувати на гарячу
лінію і отримати персональну допомогу;

ПІДЛОГОВИЙ ТЕРМІНАЛ СЕРІЇ «КОРСАР 22M NEW»
Розміри сенсорного терміналу
(Ш x В x Г), мм - 468х1408х390
Матеріал корпусу - Сталь
Розмір екрану 22″
Роздільна здатність
1280х1024
Електрооснащення електронний старт-ключ
Роздільна здатність
1280х1024
Ємнісний сенсорний
екран 6 мм,
антивандальний,
гарантійний строк
експлуатації не менше 3
років.
Контролер - USB/RS-232
Яскравість, кд / м² - 300
Наявність світлодіодного підсвічування
бокових частин
Контрастність - 10000:1
Кут огляду - горизонтальний 150°,
вертикальний 135°
Конфігурація системного блоку не гірша
ніж: Intel Pentium Gold G4600 3.6GHz/3MB
s1151 BOX\ Asus H110M-R/C/SI White
Box (s1151, Intel H110, PCI-Ex16)\DDR42133 4096MB\ SSD 2.5" 120GB \Бп 450
Кількість торкань - 10 touch
Вага, кг - 50
Температурний режим, ° С експлуатації -

від 5° до 50°
Вологість,% без конденсації експлуатації до 80°
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Сенсорний інформаційний термінал - багатофункціональний комплекс на базі ПК із сенсорним

ОБОРОННИЙ ВІСНИК

НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ СЕРІЇ «ELO-LINE 3236»
Розміри сенсорного кіоску (Ш x В x Г), мм 782х477х152
Матеріал корпусу - Сталь, алюміній
Розмір екрану 32"
Роздільна здатність 1920х1080
Ємнісний сенсорний екран (мультитач)
Яскравість, кд / м² - 450
Контрастність - 3000:1
Кут огляду - горизонтальний 178°, вертикальний 178°
Конфігурація системного блоку не гірша ніж: Intel
Pentium Gold G5400 3.7GHz\ H310M PRO\ DDR4-2133
4096MB\ SSD 2.5" 120GB \Бп 450
Вага, кг - 25
Температурний режим, ° С експлуатації - від 0° до 40°
Вологість,% без конденсації експлуатації від 20° до 80°
Для зручності персоналу ТЦК та СП, компанією підготовлено наповнення бази даних інформаційних систем (у тому числі у формі
"запитання-відповідь"), встановлених у термінали, які відповідають
тематиці повноважень ТЦК та СП та поточній законодавчій та нормативно-правовій базі.
Зокрема, охоплені такі питання:
•
Прийом громадян на військову службу за контрактом, умови та
порядок проходження служби.
•
Умови та порядок проходження служби у військовому резерві;
•
Умови та порядок проходження служби у військах ТрО;
•
Переваги військової служби за контрактом у порівнянні зі
строковою військовою службою;
•
Постановка на військовий облік та соціальне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби;
•
Грошове забезпечення в/с ЗСУ;
•
Додаткові пільги для учасників АТО (ООС);
•
Одноразові додаткові види грошового забезпечення;
•
Кар’єрні перспективи військової служби за контрактом, наявність пільг для в/с та членів їх родин;
•
Соціальних пільги учасникам АТО (ООС), звільнених з військової служби;
•
Пенсійне забезпечення ветеранів військової служби;
•
Інші питання за тематикою повноважень ТЦК та СП.
Наша компанія планує як мінімум щомісячно оновлювати цю базу
даних з розсилкою клієнтам та сподівається на активну участь у цьому
процесі фахівців, які щоденно працюють з людьми в реальних умовах.

Інформаційниий
термінал
Баришівського ТЦК та СП

8 важливих переваг адаптованого для ТЦК та СП програмного забезпечення:
1. Простий та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс дозволить швидко створити, наповнити інформацією та

оновити систему будь-якому користувачеві без навичок програмування та спеціального навчання;
2. Невисока собівартість готового продукту (використання базових модулів та готових бібліотек);
3. Індивідуальні доробки нових функцій та підключення до діючих систем;
4. Розподілена система зберігання контенту (централізоване оновлення інформації для мережі кіосків);
5. Готова бібліотека зображень дозволяє вибрати підходящий дизайн для Ваших умов;
6. Багатомовний інтерфейс;
7. Миттєва реакція на запит користувача завдяки кешування інформації на кожному кіоску;
8. NEW! Спеціальний режим для людей з обмеженими можливостями!

