Kaba CheckIn

Komfortný a bezpečný pobyt riadený najmodernejšou technológiou

Kaba CheckIn - optimálne riešenie pre
spravovanie izieb Vašich hostí
Kaba CheckIn je jednoduchý softvér pre každodenné
spravovanie a programovanie vstupných preukazov pre
hostí a personál. V kombinácii s dverovými komponentami
Kaba evolo sa dajú jednoducho realizovať riešenia pre
všetky vstupy. Kompletná inštalácia je rýchla a
bezproblémová po krátkom plánovaní prostredníctvom
miestneho autorizovaného partnera Kaba.
Vieme ako
Karty na vstup sa programujú rýchlo a pohodlne na recepcii prostredníctvom Kaba CheckIn a stolovej čítačky. Keď hosť potrebuje viac kariet, jedným kliknutím sa dá karta duplikovať. Každý
hosť dostane svoju kartu, na ktorej je definovaný čas a miestnosti, ktoré môže otvoriť, takže môže otvárať hlavný vchod,
svoju izbu, fitness alebo wellness.
Ďalším aspektom pohodlného používania systému Kaba
CheckIn je optická (červená/zelená) a akustická signalizácia na
dverách.

Kaba c-lever kompakt

Výhody
>>Elementy dverí napájané batériami sa inštalujú jednoducho a
rýchlo
>>Softvér priateľský k užívateľovi je k dispozícii vo viacerých
jazykoch a umožňuje rýchly a účinný CheckIn / CheckOut
>>Karty hostí sa dajú jednoducho a rýchlo duplikovať
>>Nevrátené karty hostí automaticky strácajú svoje oprávnenia
Pri strate karty v priebehu pobytu sa dajú dvere jednoducho
otvoriť pomocou servisného média
>>Karty hosti sa dajú neobmedzene použiť znovu
>>Jednoduchá integrácia: Pomocou tohto softvéru sa dajú
spravovať aj mechanické kľúče
>>V prípade potreby sa na dverách dá elektronicky prečítať
pamäť udalostí
>>Núdzové otvorenie: Pre prípad núdzového otvorenia sa do
systému dajú jednoducho integrovať karty alebo mechanická
vložka
>>Funkcia "zvýšené súkromie" sa môže realizovať pomocou
mechanickej gombíkovej vložky
>>Široký sortiment: pre každé dvere máme vhodné riešenie
- dvere izieb hostí, výťah, fitness, wellness alebo garáž

Digitálna vložka Kaba

Čítačka Kaba

iF product design award (ocenenie dizajnu produktu): Kaba kladie pri vývoji svojich produktov dôraz na
kvalitu, funkčnosť a dizajn.
Už pri prvej prezentácii v jeseni 2010 mali nové produkty v novom nadčasovom dizajne veľký úspech. Corporate
Product Design nadchol vďaka jasnej reči tvaru a charakteristickej elegancii. Teraz sú už tri produkty - produktové skupiny ocenené medzinárodnou cenou IF Product Design Award - Kaba digitálna vložka už získala cenu
iF GOLD award.
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Recepcia - príjem
Takto Vám Kaba CheckIn pomáha zanechať veľmi dobrý dojem:

Spravovací softvér Kaba CheckIn
>Už
> žiadne náklady pri strate kľúča:
drahé náhradné kľúče alebo vložky už nie sú potrebné
Každý hosť dostane svoj individuálny preukaz, na ktorom
bude definovaná platnosť.
>Grafický
>
usporiadaný prehľad o obsadenosti izieb
je vždy k dispozícii v náhľade.
>Intuitívna
>
obsluha softvéru: nie je potrebné žiadne
školenie personálu, jazyk sa dá prestaviť individuálne
>V
> prípade potreby a v sporných prípadoch je možné
prečítať z dverí pamäť udalostí: dvere zaznamenávajú
všetky vstupy Na základe údajov z dverí môžete
analyzovať, kto do ktorej miestnosti vstúpil - napr. pri
poškodení alebo v prípade krádeže atď.

CheckIn modus: presné programovanie času a miestností na karte hosťa

Kaba stolová čítačka
>Jednoduché
>
programovanie: Vstupné médiá pre hostí sa
dajú pohodlne programovať na recepcii.
>Flexibilný
>
manažment kľúčov: Výdaj vstupných kariet
podľa želania zákazníka. Môže sa prideliť viac izieb pre
jedného hosťa (funkcia suita), ako aj viac preukazov pre
jedného hosťa.
>Pri
> zmenách oprávnení na vstup pre hostí a personál pri
bežných uzamykacích systémoch často dochádza k
neprekonateľným problémom. V každom prípade je
každá zmena alebo rozšírenie veľmi nákladné. Toto ale
neplatí pri Kaba CheckIn, kde je flexibilita a
programovanie samozrejmosťou.
>Stolová
>
čítačka sa jednoducho pripojí k počítaču cez
USB.

CheckOut modus: jedným kliknutím
sú karty hostí odprogramované

Obsadenie izby: obsadenie izby je
jasné z jedného pohľadu
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Autorizovaný odborný partner:

Certifikovaný systém riadenia
ISO 9001, Reg. Nr. Q1530367

Kaba AG
Marketing International
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Switzerland
cc-eac@kaba.com
Tel.: +41 44 931 61 11
Fax: +41 44 931 66 20
www.kaba.com/access-control
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