Confort în ospitalitate

SISTEM DE
ACCES HOTELIER

SISTEMUL DE ACCES

Cooperarea cu alte sisteme:

Sistemul propus de Intelltech poate rezolva ușor și
rapid funcțiile de intrare și ieșire din hoteluri sau case
de oaspeți, în conformitate cu cerințele de astăzi. Ajută
la servirea eficientă a oaspeților și îmbunătățirea
sentimentului de securitate.

- Sistemul de Securitate Integrat,
- Sistemul de Acces Balnear,
- Sistemul Front Office,
- sistemul de Înregistrare a Timpului de Lucru , sistemele de
recunoaștere a numerelor de înmatriculare, etc.

PROGRAMUL DE MANAGEMENT
Programul de mangement hotelier este un program
pentru parametrizarea, controlul sistemului de control al
accesului, înregistrarea si înrolarea clienților, precum și
gestionarea mișcărilor. Este cel mai frecvent utilizat program
pentru sistemul Front Office, acesta fiind si suportul pentru
emiterea de carduri de acces sau brățări, check-in sau checkout, dar este de asemenea capabil să ofere funcții încorporate
și pentru unități de cazare mai mici sau unități independente.
Suprafața programului
Interfața grafică, ușor de utilizat a programului vă oferă confortul
de a gestiona camerele dvs. și de a îndeplini rapid și ușor sarcinile
legate de instalarea oaspeților.
Drepturi individuale de acces, gestionarea serviciilor

Principalele beneficii ale sistemului
• Identificarea se face folosind cartele de proximitate
programabile sau brățări.
• Nu există o componentă de uzură fata de sistemului
convențional de carduri magnetice.
• Cardurile sunt codate și reprogramate în mod special.
• Modular si structurat, extensibil în orice moment.
• Gestiune flexibilă a camerelor.
• Încuietori, de dimensiuni mici, proiectate pentru un consum
redus.
• Sistemul poate fi ușor instalat, ceea ce reduce timpul de
instalare și costurile de investiție.
• Gateway-uri offline sau on-line.
• trecerile care urmează să fie construite pot fi combinate cu
orice elemente mecanice adecvate pentru mediul dat
(turnichet, porți. uși, barieră, etc).
• Serviciu Hotline, cost redus de întreținere.

În Programul de Gestiune aveți acces la privilegii
individuale de acces și acces la anumite servicii care pot fi
accesate prin identificator, de ex. Parcare, seif, utilizarea
saunei sau accesul la evenimente private etc. tratament,
înregistrarea automata a consumației pe camera prin
identificator (brățară sau card).
Sarcini
• parametrizarea sistemului
• definirea drepturilor de acces
• înregistrarea serviciilor
• certificarea și eliberarea participanților
• jurnal de evenimente, jurnal de servicii

