Pierwszorzędny system rezerwacji automatycznej dla waszych gości
EASYCHECK-IN jest to wygodny i ekonomiczny automatyczny system rezerwacji, dodatkowo
do rozwiązania chmurowego Keysoft i SecuEntry. Ten odporny na uszkodzenia system jest
w pełni wyposażony i nie wymaga konserwacji. EASYCHECK-IN oferuje Państwa gościom
wygodny sposób rezerwacji i wysyła im kod pokoju za pomocą e-maila lub SMS-a. Automatyczny system rezerwacji oferuje szeroką praktyczną funkcjonalność i nadaje się do użytku
zarówno w domu, jak i na ulicy.

Rezerwacja pokoju jest teraz wygodna i prosta: krótko o Keysoft EASYCHECK-IN
OBUDOWA KORPUS

Matowa stal nierdzewna
Pofarbowana w kolorze BMW Alpina i Keysoft Blue

TECHNOLOGIA

Potężny komputer znanej firmy o cechach zgodnie ze standardem przemysłowym

POŁĄCZENIE

Router LTE, w tym karta SIM z nielimitowanym dostępem
Bardzo trwałe i niezawodne urządzenie z ekranem dotykowym, które nie wymaga
konserwacji

SYSTEM

«O ochronie danych»

50 000 godzin
Regulator czasowy / timer automatycznego blokowania
Wyświetlenie dostępnych pokoi
Łatwa płatność przelewem bankowym za pomocą karty kredytowej

CECHY

spełnia wymogi rozdziału 29 i 30
Ustawy Republiki Federalnej Niemiec

Żywotność lampy fluorescencyjnej:

STEROWANIA

Elektroniczna forma rejestracyjna

 zatwierdzone żądanie podpisany formularz rejestracyjny!

Przetwarzanie wniosku rezerwacji i wysyłanie kodu
Sprawdzanie adresu
Formularz rejestracyjny

JĘZYKI

Niemiecki, angielski, polski (inne języki dostępne na życzenie)
Brak elementów mechanicznych
Instalacja za pomocą śrub zabezpieczających na płycie, zabezpieczona przed
niepożądanymi zakłóceniami

BEZPIECZEŃSTWO

Mechaniczna klasa odporności na uderzenia ІК10 (maksymalna ochrona)
Stopień ochrony IP66 (pyłoszczelny i chroniony przed silnymi strumieniami wody)
Maksymalna odporność na warunki atmosferyczne
Nadaje się do użytku w temperaturach od -10 do +60°С

W połączeniu z systemem secuENTRY

Następujące wykonania są dostępne za niewielką dodatkową opłatę:

33 Wersja standardowa systemu z długimi nóżkami ze stali

33 Instalowanie kamery wideo w celu ochrony przed aktami

     nierdzewnej

     wandalizmu

33

33 Instalacja systemu alarmowego w celu ochrony przed aktami

Kolorowanie na życzenie klienta bez etykiety Keysoft

     wandalizmu

Zamów teraz system Keysoft EASYCHECK-IN!
Kupuj teraz wygodny system rezerwacji automatycznej, oprócz rozwiązań chmurowych Keysoft i SecuEntry, w tym instalację na
miejscu. System EASYCHECK-IN jest dostępny w indywidualnej cenie, obejmującej opłatę za usługę lub na podstawie umowy
leasingu na 36 miesięcy z korzystnymi warunkami.
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