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nad hotelskimi sobami



*Podatkovna baza za Zarja Hotelski Sistem mora biti nameščena na enem izmed mrežnih računalnikov.

HOTELSKI SISTEM ZARJA  

ZAKAJ IZBRATI NAPREDNI HOTELSKI SISTEM ZARJA

Za sodoben hotelski sistem dostopa ni 
dovolj le zagotavljanje varnosti gostov, biti 
mora tudi enostaven, priročen in diskre-
ten. Hotelski sistem Zarja temelji na uvel-
javljeni tehnologiji kontrole dostopa in 
uporablja RFID kartično identifikacijo. 
Celotni sistem je zelo enostaven za 
uporabo, tako za goste, kakor tudi za 
hotelsko osebje.

Uporaba RFID (”Radio Frequency IDentifi-
cation”) dostopne tehnologije elektronskih 
kartic omogoča gostom širok spekter 
možnosti: varen, zanesljiv in prilagodljiv 
dostop do njihovih sob in ostalih hotelskih 
površin (možnost vnaprejšnje avtorizacije 
kartic, izdaja več kartic za družinske člane, 
prisotnost/udeležba gostov). Prav tako je 
mogoče, v slučaju zlorabe ali izgube 
kartice, avtorizacijo dostopa takoj prekli-
cati.

Hotelski sistem Zarja je združljiv z 
različnimi informacijskimi in sistemi 
tehničnega varovanja, ki so nepogrešljivi v 
sodobnem hotelu. Združljivost s hotelskimi 
(HIS), prodajnimi (POS), požarnimi in 
sistemi tehničnega varovanja je dostopna 
že v osnovni verziji Hotelskega Sistema 
Zarja*. Elektronske RFID dostopne kartice 
so izdelane in programirane v načinu, kjer 
je z eno samo kartico mogoče dostopati

in opravljati identifikacijo v celotnem 
objektu (”one card fits all”). Gost lahko 
tako eno kartico uporablja za vstop v sobo, 
pa tudi v druga območja in prostore hotela
(savno, fitnes, velnes, bazen, parkirišče, 
kazino …). Z isto kartico je mogoče potrje-
vati tudi različna plačila in opravljati 
nakupe, ki so potem zbrani na končnem 
računu bivanja v hotelu.

Varno
Enostavno
Diskretno



VSI POTREBNI GRADNIKI ZA KON-
TROLO DOSTOPA IN HOTELSKE 
SOBE SO VKLJUČENI V ZARJA HO-
TELSKI SISTEM:

Programsko opremo Zarja Receptor 
uporablja hotelsko osebje, da upravlja 
RFID kartice gostov in prepoznava stanja v 
njihovih sobah.

Vhodni vratni čitalec dostopa uporablja za 
prepoznavanje gostov RFID elektronsko 
kartico. Ob vstopu v sobo gost kartico 
vstavi v čitalec/držalo in tako vključi 
električno napajanje.

Zarja Hotelski Sistem vsebuje vso funk-
cionalnost, potrebno za upravljanje s 
hotelom, tako menedžment hotelskih 
gostov, kakor tudi zaposlenih. Celotni 
sistem je modularen in ga uporabnik 
lahko poljubno nadgrajuje in širi.

Zarja Hotelski Sistem je popolnoma 
združljiv s sistemoma Zarja Kontrola 
Dostopa in Zarja Registracija delovnega 
časa. To omogoča uporabo ustrezno 
nadgrajenega sistema za kontrolo dos-
topa do različnih (skupnih) hotelskih 
območij (za goste in osebje) ter regis-
tracijo delovnega časa za hotelsko 
osebje.

Združljivost z Zarja sistemom regis-
tracije časa in kontrole 
dostopa.

RECEPCIJA

GRADNIKI ZARJA HOTELSKEGA SISTEMA

Aplikacija Receptor



RECEPCIJA

Programski modul Receptor je dodatek k Zarja 
Menedžer programski opremi in je bil razvit za hotele in 
druge institucije, ki potrebujejo kontrolo dostopa. Pro-
gramski modul omogoča 
hitro, enostavno in upora-
bniško prijazno upravljanje 
(avtorizacijo)  z dostopi do 
hotelskih sob, parkirišča, 
konferenčnih sob, savne, 
fitnesa, velnesa, solarija 
…

PROGRAMSKI MODUL RECEPTOR JE SAMOSTOJNA APLIKACIJA IN SE LAHKO 
NAMESTI NA VSAK MREŽNI RAČUNALNIK V ZGRADBI.

Enostavna dodelitev časovnih omejitev 
avtorizacij za določena območja.

Vizualizacija in interakcija z različnimi 
elementi hotelske sobe: nadzor 
klimatske naprave, stanje “Gost v 
sobi”, zahteva za “Čiščenje/ Pospravl-
janje”, stanje “Ne moti”, SOS signal-
izacija in alarmiranje …

UPORABNIŠKO PRIJAZEN IN ENOSTAVEN VMESNIK OMOGOČA:
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Hkratna dodelitev velikega števila 
avtorizacij za kontrolo dostopa.

Avtorizacija kontrole dostopa za 
skupna območja in parkirišče.
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HOTELSKI SISTEM ZARJA 

Vhodi in izhodi sobne terminalske enote omogočajo nadzor nad ključnimi elementi hotelske 
sobe, tako na mestu samem, kot tudi daljinsko, z uporabo Receptor (”Reception desk”) 
programskega modula. Izhodi krmilijo električno napajanje hotelske sobe in klimatsko napravo. 
Od treh vhodov terminala je prvi namenjen zaznavanju stanja (odprto/zaprto) balkonskih vrat 
in je hkrati vhodni pogoj za krmiljenje klimatske naprave. Ostala dva vhoda sta lahko upora-
bljena za SOS signalizacijo ali (IR) tipalo gibanja.   

4. Upravljanje in nadzor hotelske sobe
   

Pri vstopu v hotelsko sobo mora gost v poseben čitalec/držalo vstaviti kartico. S tem v sobi 
vključi električno napajane. Ko gost ob odhodu kartico odstrani, je napajanje vključeno le še 
določen,  nastavljiv čas. V tem času lahko varno zapusti sobo in vzame s seboj, kar je slučajno 
pozabil. Prednosti sta predvsem dve. Gost vedno ve kje je njegova kartica in porabniki ne 
ostanejo vključeni, ko gost zapusti sobo (nevarnost požara, nepotrebna poraba električne 
energije). Poleg tega pa se lahko tudi iz recepcije preveri prisotnost gosta/stanje kartice. 

1. Vklop in izklop napajanja v hotelski sobi
   

NAPREDNE FUNKCIJE SISTEMA: 

Zahteva za pospravljanje in čiščenje sobe se izrazi s pritiskom na gumb “Čiščenje”      . Tudi 
ta zahteva se prikaže na zunanjem prikazovalniku in je obarvana rumeno.

3. Zahteva za pospravljanje/čiščenje
   

Gost lahko željo po zasebnosti izrazi s pritiskom na gumb “Ne moti”     . Zahteva je prika-
zana na vhodnem prikazovalniku  in sveti modro. Ta prikaz hotelskemu osebju sporoča, da 
gost ne želi biti moten.

2. Zasebnost
   

Zaznavanje 
odprtega okna

Klimatska 
naprava

Zaznavanje
odprtih vrat

Podometni čitalec Z-37

 Sobni terminal Z-38

SOS alarmiranje
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Prikaz: “Ne moti” Prikaz: “Čiščenje”



Enostaven, uporabniško prijazen in diskreten način 
zagotavljanja varnosti Vaših gostov.

Welcome to the Hotel California!
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