system hotelowy
Jak działa zaprojektowany przez nas system hotelowy ?
1. Gość na stronie internetowej hotelu lub na innych stronach - booking rezerwacja hoteli
wybiera pokój, który chce zarezerwować.
2. Opłaca pobyt korzystając z karty np. Visa, Mastercard itp...
3. Otrzymuje potwierdzenie oraz kod PIN, który pozwoli na samoobsługowe zakwaterowanie.
Opisany system hotelowy może współpracować z dowolnym programem rezerwacyjnym.

samoobsługowy hotel

automatyczna recepcja

system dla nowych lub remontowanych
hoteli od 1 do 250 pokoi
w których jest możliwe ułożenie kabli

system który można zainstalować
w działającym hotelu
w którym są zamontowane zamki
bateryjne lub otwierane kluczem.

drzwi budynku i pokoi hotelowych
mają zamontowane czytniki kart z klawiaturą
do wpisywania kodu PIN
ten sam kod otworzy drzwi budynku
i wynajętego pokoju

drzwi budynku mają zamontowany
czytnik z klawiaturą
wewnątrz jest depozytor - po wpisaniu
kodu PIN można pobrać klucz
lub kartę do zamków na baterie

Rezerwacje "na dzisiaj" - przykład
Recepcja kończy pracę o godzinie 15:00 - do natychmiastowego wynajęcia zostały przygotowane 4 pokoje.

dla tych pokoi programuje kody PIN które otworzą drzwi budynku oraz pokój lub skrytkę z kluczem

komputer może być połączony z zamkami kablem,
przez Wi-Fi lub łączyć się z hotelem przez sieć Internet - GSM

Informacja o wolnych pokojach jest wpisywana do internetowego programu rezerwacji.
Gość, który późnym wieczorem poszukuje noclegu w takim hotelu przy pomocy telefonu z Internetem
dokonuje rezerwacji i opłaca pobyt.
Otrzymuje kod PIN który pozwoli na wejście do zarezerwowanego pokoju.
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Rezerwacje z wyprzedzeniem na kolejne dni
Przy rezerwacjach dokonywanych na kolejne dni recepcja może wcześniej zaprogramować zamki
Na pokazanym niżej przykładzie:
- w dniu 04-08-2018 została dokonana rezerwacja pokoju na 6 dni od 08-08-2018
- kod PIN dla tej rezerwacji 4676
- zamki można zaprogramować z wyprzedzeniem - kod PIN będzie działał dopiero w pierwszym dniu rezerwacji.
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