


Historie společnosti Cosmotron sahá až do roku 1992. Již tehdy začala firma 

s podporou knihoven, ať již nabídkou služeb (obalová technika, čárové kódy), 

nebo vývojem vlastního knihovního informačního systému Rapid Library, který 

dodnes ve verzi Advanced Rapid Library tvoří základní pilíř softwarového 

prodejního portfolia firmy a má velké množství spokojených zákazníků nejenom 

v České republice a Slovenské republice.

Společnost vždy aktivně sledovala a využívala nejnovější  trendy 

a technologie. Jako první v České a Slovenské republice představila v roce 2005 

využití technologie RFID (rádio frekvenční identifikace) pro zabezpečení 

knihovního fondu. Tato technologie přináší do tohoto oboru zcela nové 

možnosti a značně zjednodušuje a zefektivňuje činnost knihoven. 

V neposlední řadě s sebou přináší i úspory, a to nejenom finanční, ale i časové 

a personální.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka 
a dlouhodobá spolupráce s ním.

Významným partnerem Cosmotronu je švýcarská firma Bibliotheca RFID Library 

Systems AG, která patří mezi přední světové výrobce v této oblasti. Společnost 

Bibliotheca převzala knihovní divizi světoznámé firmy 3M. Spojením našich 

dlouholetých zkušeností a znalostí skutečných potřeb zákazníků – knihoven – 

a vyspělých technologií firmy Bibliotheca tak jsme schopni dodat nejmodernější 

řešení připravené na míru podle individuálních potřeb každého zákazníka.

OBCHODNÍ PARTNEŘI



Na český a slovenský trh dodává společnost Cosmotron celou paletu výrobků 

a zařízení pro technologie, které se používají v knihovnách. Dodáváme veškerý 

sortiment technologie RFID pro knihovny.

§ RFID etikety – pro knihy i pro CD/DVD média.

§ Čtečky RFID – pro integraci do stávajícího knihovního 

 informačního systému.

§ Inventarizační jednotky.

§ Samoobslužné výpůjční automaty (známé jako „selfcheck“).

§ Samoobslužné návratové automaty, které lze doplnit o třídící linku.

§ Samoobslužné vyzvedávání rezervovaných dokumentů – Smartlocker.

§ Bezpečnostní brány Smartgate.

Další nabídka produktů a služeb

§ Venkovní návratový box pro vracení vypůjčených knih.

§ Konzultace a pomoc při přechodu na RFID z některé starší technologie

 (např. z čárových kódů).

§ Technologie EM (elektromagnetická): de/aktivační jednotky, 

 EM bezpečnostní brány.

§ Hybridní řešení – bezpečnostní brány detekující jak EM pásky, 

 tak RFID etikety.

§ Samozřejmostí je poskytování servisu na dodané produkty na nejvyšší

 možné úrovni.

§ Poradenské služby v oblasti zavádění a používaní nejrůznějších

 technologií do knihoven.

Rozšíření nabídky o produkty 3M

Portfolio nabízených výrobků, které můžeme našim zákazníkům nabídnout, 

se dále významně rozrostlo poté, co náš partner Bibliotheca převzal knihovní 

divizi společnosti 3M, čímž ještě více posílil svou pozici v daném segmentu trhu 

a stal se tak skutečnou světovou jedničkou v tomto oboru. Nyní jsme tedy 

schopni dodat našim zákazníkům celou paletu produktů pro knihovny

od výrobce 3M, a to jako jejich výhradní prodejce.

PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



 Společnost Cosmotron Bohemia je od roku 2008 
držitelem certifikátu kvality systému řízení 
odpovídajícího požadavkům normy ČSN EN ISO 
9001. Od roku 2014 splňuje společnost také 
požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001.

1. Seznámit se s potřebami zákazníka a pochopit je.
2. Uplatnit zkušenosti z praxe a znalost technologií.
3. Navrhnout řešení, které práci zkvalitní a ulehčí.
4. Poskytnout řešení odpovídající potřebám a možnostem zákazníka.
5. Nabízet kvalitní produkty.
6. Provádět rychlé a profesionální služby.
7. Poskytnutím kvalitního záručního i pozáručního servisu zajistit 
 spolehlivost a stabilitu provozu.

Dokonale známe prostředí knihoven a související problematiku a specifika 
využití moderních technologií v knihovnách. Námi dodávaná zařízení, jsou 
instalována po celém světě ve stovkách institucí. Mezi naše spokojené zákazníky 
patří mnoho knihoven v České republice i na Slovensku.

CERTIFIKÁTY A STANDARDY

KODEX POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Cosmotron Bohemia s. r. o. Pančava 415/11, 695 01 Hodonín, Česká republika
 tel.: +420 518 326 522, fax: +420 518 326 523
 mobil: +420 603 497 044, e-mail: firma@cosmotron.cz
 www.cosmotron.cz

Cosmotron Slovakia s. r. o. Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
 mobil: +421 911 406 295
 e-mail: firma@cosmotron.sk, www.cosmotron.sk

Naše výrobky splňují mezinárodní normy a standardy určené pro knihovny 
a jsou uzpůsobené pro spolupráci s knihovními systémy pomocí standardních 
komunikačních protokolů  nebo . SIP2 NCIP
Ovládání našich zařízení je usnadněno i pro hendikepované osoby a odpovídá 
požadavkům norem ADA a DDA.


