
SAFE-O-TRONIC® access
Електронна система ідентифікації та блокування

Рішення мобільного доступу для готелів



Next level access
Розробка бренду, інноваційні дизайнерські 

концепції та використання мобільних технологій 
визначають майбутні тенденції готельного бізнесу.

Зручність блокування 2-в-1 за допомогою PIN-коду 
та картки RFID робить SAFE-O-TRONIC® доступним 

для прийняття рішення про стійке інвестування.
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Без ключа -
за допомогою особистого PIN-коду
Для введення персонального PIN-коду 
потрібно лише легкий дотик клавіш.

Доступ SAFE-O-TRONIC® встановлює 
нові світові стандарти щодо безпеки та 
організації систем замків дверей та 
меблів. PIN-код та технологія RFID 
поєднуються унікальним чином. 
Завдяки тимчасовому коду гостя, який 
очікує на патент, доступ SAFE-O-TRO-
NIC® також забезпечує зручний варіант 
мобільної реєстрації у вашому 
приміщенні.

Безконтактний -
через картку RFID
Використовуючи носій даних RFID, 
просто тримайте цифрову картку перед 
пристроєм зчитування.

Зручність блокування 2-в-1
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БЕЗПЕЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ
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Через смартфон та PIN-код
Для реєстрації гості отримують PIN-код, 
який надсилається безпосередньо на їх 
мобільний телефон і діє протягом усього 
періоду перебування. Потім вони просто 
вводять цей код біля входу та в кімнаті. За 
допомогою цього тимчасового гостьового 
кодексу, що очікує на розгляд, доступ 
SAFE-O-TRONIC® забезпечує мобільність, 
безпеку та зручність при організації 
користування вашими гостьовими 
кімнатами, будинками відпочинку чи 
пансіонатами.

За допомогою картки RFID
Доступ через картку RFID можна 
інтегрувати в будь-який час процесу, 
наприклад якщо для реєстрації та 
зайнятості номеру використовується 
смартфон без залучення персоналу під час 
прибуття, але для доступу під час 
перебування гостя потрібно 
використовувати картку RFID.

RF
ID

BLE

PIN

1234

RFID-карткаТимчасовий код гостя PIN RFID

Мобільна 
реєстрація

Завдяки системі блокування доступу до 
готелю SAFE-O-TRONIC® ви можете 
ідеально адаптувати мобільну реєстрацію 
до потреб кожного гостя. Будь то 
звичайний гість, VIP або гість із пізньою 
реєстрацією - багатофункціональна 
мобільна реєстрація забезпечує 
оптимальне рішення для всіх типів гостей.

Через смартфон та додаток
Гість відкриває двері гостьової кімнати через 
Bluetooth через відповідний додаток. Таким 
чином, смартфон гостя стає мобільним 
ключем.

Bluetooth
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МОБІЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ

Клацніть тут для відео

Booking 

a hotel
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https://en.sag-schlagbaum.com/products/safe-o-tronic-access-door-locking-systems/safe-o-tronic-access-ds/online-check-in


МНОГОФАКЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Кімната для
гостей

Гість отримує
авторизацію

Гість надає посвідчення особи на 
вхідному терміналі

BLE

BLE

1234

PIN

PIN

1234
Booking

a hotel
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МОБІЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ЧЕРЕЗ 
RFID / PIN-код

Гість надає посвідчення особи на 
вхідному терміналі

BLE

PIN

1234

RF
ID

Гість заходить до
кімнати
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Цифрові циліндри
Електронні циліндри блокування (SAFE-O-
TRONIC® access CS) доступні для зовнішніх 
дверей, цільноскляних дверей або 
панельних дверей з вузькими профілями.

Системи запирания меблів
Система запирання меблів SAFE-O-
TRONIC® access LS ідеально доповнює 
систему замків дверей. Будь то шафки для 
переодягань, відсіки, що закриваються для 
зберігання речей, офісні меблі чи інші 
меблі для зберігання, SAFE-O-TRONIC® 
access LS замінює звичайні циліндрові 
замки на електронну зручність блокування, 
гарантуючи, що копітке управління 
ключами назавжди залишиться в 
минулому.

Термінали
Термінали у вигляді настінних зчитувачів 
RFID використовуються для управління 
електронними пристроями для звільнення 
доступу, наприклад ліфти, паркувальні 
стріли, електричні дверні сошники або 
турнікети. Термінали (SAFE-O-TRONIC® 
access TS) налаштовані для роботи в 
режимі офлайн або Інтернет.

Системний пейзаж

Для інтегрованих організаційних рішень 
доступ SAFE-O-TRONIC® пропонує 
комплексний ландшафт системи з 
ідеально поєднаними компонентами 
щодо функціональності та дизайну. 
Завдяки бездротовій дизайнерській 
фурнітурі для дверей та меблів SAFE-O-
TRONIC® доступ робить організаційні 
аспекти простіше і зручніше, ніж будь-
коли раніше.

Системи замків дверей
У рамках гнучких концепцій використання 
простору SAFE-O-TRONIC® access DS 
пропонує оптимальне рішення для всіх 
типів внутрішніх дверей. Функція "Не 
турбувати" дозволяє гостям вказати, що 
вони не хочуть, щоб їх турбували. Також в 
системі передбачені додаткові аварійні 
циліндри.

SAFE-O-TRONIC® доступ 
до системи замків дверей 
DS

Доступ до RFID-
терміналу SAFE-O-
TRONIC®

SAFE-O-TRONIC® отримує 
доступ до цифрових 
циліндрів CS RFID

Система блокування 
меблів SAFE-O-TRONIC® 
access LS

SAFE-O-TRONIC® отримує 
доступ до TS PIN та 
терміналу RFID

Аварійні циліндри 
(опція)
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СИСТЕМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Amadeus

Gastrodat

Micros Fidelio

Oracle

Protel

Sihot

...

Make up room Do not disturb

SA
FE

-O
-T

R
O

N
IC

®

Decor plate

... інтерфейси можна надійно інтегрувати.

Системи блокування дверей 
рекомендуються як для нових 
конструкцій ...

Системи замків меблів, напр. в 
оздоровчому центрі ...

та для реконструкції. Спеціальні 
декорні таблички надаються за 
запитом.

... можна легко включити.

У більшості випадків можна підтримувати 
звичайні врізні замки PZ.

„Грим“ або
Функція „Не турбувати”…

… Легко активувати для гостя за 
допомогою поворотної ручки.

Для фронт-офісу, PMS та інших систем 
управління гостями ...
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Будь то форма чи колір, логотипи чи 
написи, доступ SAFE-O-TRONIC® можна 
призначити відповідно до ваших 
індивідуальних потреб. Фурнітуру можна 
комбінувати відповідно до ваших 
конкретних вимог та відповідно до 
вашого стилю дизайну інтер’єру. Таким 
чином, ваша система замків дверей 
ідеально поєднується з вашою 
архітектурною та дизайнерською 
концепцією.

Індивідуальні передні панелі
Як варіант, ми розробляємо зовнішній 
вигляд вашого SAFE-O-TRONIC® доступу 
DS, використовуючи ваші мотиви. 
Розкрийте свою творчість!

Логотипи
Відображення вашого логотипу на дверях 
або фурнітура повідомляє ваш бренд у 
кожній точці доступу. Відповідні кольорові 
схеми на арматурі дозволяють послідовно 
візуалізувати теми в будівельній 
конструкції або вивісках території.

Написи
Нумерація або написи на передній панелі 
фурнітури для меблів полегшують 
орієнтацію.

Високоякісні облицювання
Високоякісні облицювання з нержавіючої 
сталі та асоційовані набори дверних ручок 
та фурнітура для розеток адаптують 
класичний та сучасний стиль дизайну 
інтер’єру.

Налаштування
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Schulte-Schlagbaum AG
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Fon +49 (0) 20 51 / 20 86 - 0 
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