ХОТЕЛСКА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА TERAACCESS-HOTEL
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
TeraAccess-Hotel е комплексна хотелска система
Системата служи за цялостно управление на контрола на достъпа, отчитане на присъствие,
контрол и управление на електрически уреди, енергоспестяване, следене за сигнал за помощ от
гост /паник бутон/, ползване на паркинга, охрана и други услуги за хотели, SPA центрове, почивни
станции и санаториуми.
TeraAccess-Hotel повишава сигурността и имиджа на хотела
Достъпът до хотелските стаи и служебните помещения в съвременните хотели не е това, което
беше преди години. Използването на стандартните метални ключове отдавна е отживелица.
Контролът на достъп до хотелските стаи и служебните помещения с безконтактни карти решава
проблеми като подмяна на патрон при загуба на ключ и лесното клониране на ключа от
недоброжелателни клиенти.
Контролът на достъп до хотелските стаи и помещения с безконтактни карти дава възможност за
предлагане на допълнителни услуги на гостите, което добавя стойност към предлагания продукт и
повишава имиджа на хотела.
TeraAccess-Hotel се състои от хардуер и софтуер
Софтуерът обикновено се инсталира на компютър, който се намира на рецепцията и служи за
управление на всички останали модули на системата. Има възможност да бъде свързан с фронтофисната програма на хотела - Clock BS, Fidelio, ORAK-Hotel и други.
Хардуерът са всички устройства, които се монтират в точка на контрол – хотелска стая, асансьор,
сервизни помещения и други. Хардуерните устройства се управляват от софтуера.
TeraAccess-Hotel се използва лесно
При правилно настроена система, единственото задължение на обслужващия персонал е да дава
права на съответните безконтактни карти, с които гостите на хотела получават достъп до стаите си
и общите помещения като асансьори, ресторанти, фитнес и други.
TeraAccess-Hotel има един основен недостатък
Системата изисква окабеляване между всички точки на контрол и управляващият компютър. Това
я прави трудно приложима във функциониращи хотели. За тези хотели обаче, можем да
предложим други подходящи решения.
TeraAccess-Hotel предлага предимства
 Богатият набор от справки позволява лесно проследяване на движението, с различни
филтри - гост, време, място и други;
 Възможност за дистанционен мониторинг и контрол на работата на системата;
 Постоянната връзка на хардуера с управляващия софтуер позволява справки в реално
време за състоянието на стаята и евентуалната нужда от помощ за госта (паника);
 При загуба на карта, тя може веднага да бъде дезактивирана за цялата система;
 Всяка точка на контрол разполага с автономна памет за оторизираните карти, което
позволява непрекъсната работа, дори и при загуба на връзката с компютъра.

