
MNOHEM 
VÍCE, NEŽ JEN 
ZÁMEK 
PRO 
HOTELOVÝ 
POKOJ
Hlavním cílem hotelového 
přístupového systému je 
poskytnout hostovi během jeho 
pobytu pohodlný a bezpečný 
zážitek. 

www.saltohotel.com

SALTO PRO HOTELY
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Od zahájení činnosti v roce 
2001, se SALTO stalo nejrychleji 
se rozvíjející společností v 
elektronických uzamykacích 
systémech a v současnosti se řadí 
mezi největší společnosti v oblasti 
přístupových systémů.

SALTO SYSTEMS
PRO HOTELY
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Stejně důležitá je i přítomnost SALTO v hotelovém průmyslu. Hotelový 
přístupový systém je nainstalován v mnoha z nejlepších hotelů po celém 
světě. SALTO spolupracuje celosvětově s více jak 6000 prestižními 
luxusními hotely a hotelovými resorty, ale i s jinými typy rekreačních 
objektů a prázdninových resortů.

Jádrem činnosti SALTO je poskytování výjimečných řešení 
zákazníkům v hotelovém průmyslu. SALTO technologie pokrývají 
širokou škálu zákaznických potřeb, zejména péče o zabezpečení 
budovy, ale i zefektivnění a maximalizace činnosti personálního 
řízení.

NOVÁ RE-VOLUCE 
V HOTELOVÉM 
PRŮMYSLU
Již více jak 10 let je SALTO Systems lídrem v oblasti 
RFID technologií v oboru přístupových systémů, které 
zabezpečují tisíce komerčních nemovitostí po celém 
světě. 

SALTO ŘEŠENÍ

NižŠÍ PROVOzNÍ NákLAdY
PROvOzní nákLADy JSOu
mInImALIzOvAné, PROTOže není
TřebA PřI zTRáTě kLíče měnIT zámky,
cyLInDRIcké vLOžky A kLíče.

kONTROLA A SPRáVA V REáLNÉM čASE
Je mOžné nASTAvIT, kDO může OTevříT
JAké Dveře A kDy.

SPRáVA ŘÍzENÍ PŘÍSTUPOVýcH
OPRáVNěNÍ 
Je mOžné SLeDOvAT kDO,
kDy A kAm cHODí A kOnTROLOvAT
SeznAmy PRůcHODů.

PŘES 90 zEMÍ:
Odborný přístup, ať je projekt 
kdekoliv. 

PŘES 14.000 PROJEkTŮ:
Poskytování inovativních řešení 
prostřednictvím úspěšné 
partnerské spolupráce.

PŘES 1.700.000 čTEcÍcH 
JEdNOTEk: 
zabezpečení dveří po celém 
světě.

A NAkONEc: 
14.000.000 lidí používá produkty 
SALTO každý den.
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vÝvOJ v Očekávání 
HOSTů 
JEdiNEčNý zážiTEk 
SALTO
Poté co host dorazí do hotelu, chce se ubytovat a hned začít s tím, kvůli čemu přijel: 
relaxovat nebo pracovat. To znamená, že je třeba, aby všechny kroky check-in 
procesu proběhly hladce, od vydání hostovské karty, až po možnost bezproblémového 
přístupu do pokoje, bazénu, hotelového spa a dalších hotelových provozů.

Naše pilíře pro zvýšení Vaší nabídky:

SALTO je přidanou hodnotou pro jakýkoli hotel tím, že pro celou budovu 
zajišťuje bezpečnost a spolehlivý přístup 24 hodin denně. 

MOŽNOSTI HOSTOVSKÝCH KARET
• výměna pokoje nebo prodloužení pobytu bez návštěvy recepce.
•  bezhotovostní platby prostřednictvím PmS, kompatibilní s technologií   
   RFID, multi-aplikační karty.
•  vzdáleně mohou být na kartu přiřazeny doplňkové služby, jako vstup do         
   fitness, bazénu, použití uzamykatelných skříňek nebo návštěva  
   hotelového spa.
•  Hostovské karty mohou být použity i k přístupu do dalších zařízení hotelu, 
   jako je parkoviště, golfové hřiště, kongresové centrum apod.

 
BEZSTAROSTNÝ POBYT HOSTA
• Spolehlivost díky RFID technologii.
 – žádné návštěvy recepce.
 – karty nemohou být zmagnetizovány.
• nehrozí selhání baterie.
 – Host nemůže být na pokoji uzamčen.
 – SALTO technologie virtuální síť (Svn) upozorní personál na   
    výměnu baterie dříve, než je baterie zcela vybitá.

POHODLÍ HOSTA
• možnost přístupu do dalších zařízení hotelu před vstupem na pokoj.
• Spolehlivé, robustní a vodotěsné hostovské karty, přístupové přívěšky  
  a náramky, které mohou být použity ve vlhkém prostředí, např. v    
  bazénu nebo v hotelovém spa.
• Režim privacy (ochrana soukromí) ukazuje v reálném čase přítomnost  
  hosta na pokoji a zabraňuje personálu, aby hosta rušil.

BEzPEčNOST HOSTA
• kódované vysoce zabezpečené karty jsou chráněné proti zneužití a         
  kopírování
• Automatické zrušení přístupu karty na pokoj hned po provedení check-     
  out pro zvýšení bezpečnosti.
• Okamžité zrušení přístupu karty na pokoj při její ztrátě pro zajištění  
  bezpečnosti a hostův klid.
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SALTO WIReLeSS

“SALTO je přidanou hodnotou pro 
jakýkoli hotel tím, že pro celou budovu 
zajišťuje bezpečnost a spolehlivý 
přístup 24 hodin denně.”
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PříSTuPu 
BUDE 
JEDNODUŠŠÍ
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“SALTO je více než jen elektronický zámek. Jedná 
se o komplexní přístupový systém se specifickými 
funkcemi, které jsou přidanou hodnotou v 
hotelovém průmyslu.”
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• Snížení nákladů a doby instalace.

• Široký sortiment, systémem SALTO mohou být vybaveny jakékoliv       
  dveře.

• zvýšení efektivity systému díky on-line komunikaci.

• Sledování, zda byla provedena požadovaná údržba dveří.

• kompatibilita s docházkovým systémem, ccTv a PmS systémem.

• není nutná fyzická návštěva dveří:
 - Automatické stažení výpisu událostí.
 - Automatické hlášení stavu baterie.

• zvýšení bezpečnosti a prevence proti podvodům - manažer má větší    
  kontrolu nad přístupy personálu; řízení jejich přístupových práv.

• měřitelné ukazatele a statistiky mohou zlepšovat produktivitu;  
  hlášení o povolených i předem neplánovaných přístupech personálu i  
  dodavatelů.

vÝvOJ v ObLASTI 
řízení PříSTuPu 
veDLeJŠím vcHODem 
ŘÍzENÍ PŘÍSTUPU 
BUdE JEdNOdUŠŠÍ
zajištění pohody pro každého, od hosta a 
zaměstnance, až po dodavatele a návštěvníky.

SALTO neovládá a nezabezpečuje jen hotelové pokoje, 
ale může být použito k řízení všech dalších vchodů do 
budovy, které jsou využívány personálem, návštěvníky 
nebo dodavateli. SALTO poskytuje plnou kontrolu nad tím, 
kdo vstupuje do budovy, kde a kdy, v rámci celého objektu. 
Přístupový systém může být propojen se systémem ccTv, 
zabezpečovacím systémem, docházkovým nebo jiným 
používaným systémem.

VÝHODY:

Díky možnosti výpisu událostí v systému SALTO, může být personál 
sledován a jeho přístupová oprávnění mohou být měněna dle 
potřeby. výpis událostí může být stažen a kontrola přístupů ke všem 
dveřím může být provedena, aniž by manažer opustil své pracoviště.

komplexní a robustní RFID přístupový systém SALTO 
umožňuje zákazníkům v hotelovém průmyslu zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti.

• Autonomní, baterií napájený elektronický zámek  
  (není třeba instalace kabelů).

• kompletní sortiment pro jakýkoliv typ dveří.

• zvýšení efektivity systému díky on-line komunikaci.

• Stav baterie je hlášen automaticky.

• kompatibilita s dalšími systémy.

• kompletní a vzdáleně dostupný výpis událostí.

• Automatické vzdálené zrušení přístupu pro zaměstnance.

• možnost vytváření vlastních reportů.

VLASTNOSTI:
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vÝvOJ Je 
mOžnÝ POMOCÍ 
TECHNOLOGICKÉ 
INOVACE
navrženo pro použití v hotelech, umožňuje 
uživatelům pracovat v bezdrátovém prostředí, takže k 
systému není nutná instalace kabelů.

Jak to funguje?

SALTO používá RFID a nFc technologie, v obou případech 
se jedná o tzv. R&W (přepisovatelné) technologie. kromě 
toho jsou všechny zámky SALTO standardně vybaveny 
technologií data na kartě Svn (SALTO virtuální síť), která 
zajišťuje, že zámky nejsou nikdy ohroženy. 

unikátní systém SALTO nabízí autonomní, síťové a 
bezdrátové on-line řešení. SALTO je kartový systém, který 
dovoluje zámku a kartě komunikovat pomocí Svn. SALTO 
systém je skutečným R&W řešením.

Takový systém dovoluje autonomním zámkům nahrávat, 
uchovávat a stahovat nejnovější informace o přístupech 
hostů i personálu pomocí RFID karet po celém hotelu. 
Seznam zrušených přístupů na pokoje je aktualizován, 
přístupové karty jsou rušeny a výpisy informací jsou 
bezdrátově stahovány. Stručně řečeno, Svn technologie 
poskytuje hotelu, ve srovnání se standardními hotelovými 
uzamykacími systémy, dodatečné zabezpečení a funkční 
výhody.

SVN 
dATA-NA-kARTě

Nástěnná čtecí jednotka

Přístup k online bodu2Přístup k offline bodu1

karta přenáší do 
elektronického kování:

— uživatelský přístupový plán;  
     udělit / neudělit přístup.
— Aktuální přístupová uživatelská                      
    práva (zahrnuje informace o  
    zrušených kartách).

Nástěnná čtecí jednotka přenáší do karty:

— černou listinu smazaných karet.
— Aktuální přístupová uživatelská práva
— Datum platnosti aktualizace.

Elektronické kování přenáší do 
karty:

— uživatelské události  
     (navštívené dveře, čas atd.)
— Stav baterie 
— Schválení nebo zamítnutí přístupu

karta přenáší do systému:

— uživatelský seznam       
     navštívených dveří
— Stav baterie navštívených dveří.

iNfORMAcE 
JSOU ULOžENY 

NA kARTě.

SVN SVN

VLASTNOSTI

• není třeba instalace kabelů. 
• možnost vzdáleně přidávat a odebírat uživatele.
• Aktualizace uživatelského profilu “za chodu” (kalendáře, směny, dveře, zóny ...).
• Dynamický výpis událostí.
• možnost vzdáleného stažení hlášení o stavu baterie.
• možnost nastavení omezené platnosti aktualizace.
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OvLáDAcí PRvek, kTeRÝ 
HOTeLy POTřebuJí
BEZDRÁTOVÝ ON-LINE 
SYSTÉM SALTO
Pokročilé SALTO online bezdrátové řešení je 
dalším krokem bateriového přístupového systému.

Jak to funguje?

SALTO bezdrátový systém je nová generace on-line 
přístupového systému. Spojuje elektronické kování 
napájené bateriemi pomocí úsporného přijímace (2,4 
GHz) umístěného na vnitřní straně kování. Tyto přijímače 
komunikují se SALTO bránou (spojenou ethernetem/
WiFi s centrálním počítačem), která je nainstalována 
v předdefinovaném SALTO bezdrátovém prostředí a 
poskytuje v reálném čase bezdrátový přístup k síti. 

Stačí jeden klik myší a síť může být nakonfigurována 
a změny provedeny v reálném čase. bezdrátová síť 
a elektronická kování mohou být monitorovány pro: 
stahování výpisu událostí pro kontrolu v reálném čase, 
vzdálené a bezpečné mazání uživatelů, shromažďování 
informací o stavu baterie a mnohem více, to vše z jednoho 
počítače a v reálném čase.

BEZDRÁTOVÝ  
ON-LINE 
SYSTÉM SALTO

V REáLNÉM 
čASE

Brána

Přístup k wireless bodu3

Brána funguje jako spojení 
mezi PC (databází) a 
bezdrátovými online bateriemi 
napájenými elektronickými 
kováními:

— Přístupové události.
— Smazání klíče.
— monitorování dveří.
— Stav baterií.
— vzdálené nouzové otevření.

MOžNOSTi HOSTOVSkýcH kARET

• Okamžitá výměna pokoje (IRm).
• Okamžité prodloužení pobytu (IeS).

PERSONáLNÍ ŘÍzENÍ 

• On-line sledování personálu.
• monitorování v reálném čase.
• Okamžité zrušení zaměstnanecké karty.
• Dynamické zaměstnanecké klíče.

BEzPEčNOST A OcHRANA

• zrušení ztracené karty.
• Spuštění alarmu v momentě, kdy zůstanou dveře  
 otevřené.
• Spuštění alarmu při narušení dveří.
• vzdálené otevření dveří.
• Plně funkční přístupový software.

POHOdLÍ HOSTA

• RFID technologie zajistí, že karty nelze  
 zmagnetizovat.
• nedojde neočekávaně k vybití baterií.

REcEPcE

• Automatický check-out
• Privacy režim (ochrana soukromí) monitoruje, zda  
 host je v pokoji

SPRáVA POkOJŮ

• výpis událostí v reálném čase.
• Automatické hlášení stavu baterie.
• výpis událostí o počtu otevření v reálném čase
• Pro zasedací místnosti/hotelové salónky může být  
 aktivován Office režim (volný průchod).
• vzdálené hlášení problémů v reálném čase  
 (v případě závady)

VÝHODY

• nižší náklady na instalaci.
• celkové zabezpečení a kontrola.
• Flexibilní kontrola všech uživatelů.
• vhodný nástroj managementu. 
• Průběžně aktualizovaný systém:
  – Seznam zrušených karet.
  – Přístupová data udělena nebo zamítnuta.
  – změna přístupového plánu.
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není to jen o uživatelích a hostech. S 
výrobkem SALTO může být jakémukoliv 
návštěvníkovi poskytnut dočasný přístup 
do dalších hotelových zařízení jako je 
fitness, hotelové spa, golfové hřiště, 
bazén apod., aniž by byla ohrožena 
bezpečnost.

Technologie čipových karet SALTO RFID 
umožňuje hostům využívat přístup k více 
službám, jako je hotelové spa, bazén, 
fitness a mnohem více. To vše jen s 
jednou víceúčelovou kartou.

zařízení pro nouzové východy jsou 
důležitou součástí každé nemovitosti. 
z tohoto důvodu je SALTO kompatibilní 
s více jak 40 nejznámějšími typy 
panikového zařízení.

Spořiče SALTO (eSD) mohou uspořit 
až 65 % spotřeby elektrické energie na 
pokoji. narozdíl od běžných magnetických 
spořičů energie, SALTO eSD může být 
provozováno jen s pomocí autorizovaných 
karet SALTO.

SALTO elektronické skříňkové zámky 
jsou navrženy tak, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň bezpečnostní ochrany 
pro hotelové skříňky v prostoru bazénu, 
fitness, hotelového spa, golfového klubu 
a také v zázemí pro personál.

SALTO GeO visací zámek nabízí 
veškeré výhody visacího zámku, 
plus všechny přednosti pokročilého 
přístupového systému. kontrola přístupu 
umožňuje zjistit, kdo a kdy otevřel vrata, 
dveře nebo skříňky a dovolí zrušit karty 
za chodu.

SPRáVA  
NáVŠTěVNÍkŮ

VÍcEÚčELOVÉ POUžiTÍ: VÍcE 
SLUžEB, VěTŠÍ VýzNAM

zAŘÍzENÍ PRO NOUzOVý 
VýcHOd

SPOŘičE ELEkTRickÉ 
ENERGiE

SkŘÍŇkOVÉ  
záMkY

ELEkTRONickÉ ViSAcÍ záMkY

STÁLE ROSTE, 
NEUSTÁLE SE ROZVÍJÍ...  
SALTO 
NABÍZÍ VÍCE

SALTO zná hotelový průmysl a 
ví, že se jedná o mnohem více, 
než jen o správu hotelových 
pokojů.
To je důvod, proč SALTO navrhlo kompletní řadu 
produktů speciálně pro hotelový průmysl. Jejich vývoj 
byl zaměřen na to, aby poskytly hotelům nejvyšší 
úroveň pohodlí, snadné ovládání a kontrolu, které 
zajistí výjimečné zážitky všem hotelovým hostům.  
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Dokonalý nástroj pro dokonalý hotelový 
pokoj. SALTO bezdrátový on-line systém 
poskytuje cenné informace o stavu 
pokoje, generuje každodenní zprávy o 
tom, zda je potřeba pokoj uklidit, zda 
je na pokoji nějaký problém nebo je 
zapotřebí pomoc údržby. 

zámky SALTO XS4 jsou kompatibilní i 
se zámkem skleněných dveří a přinášejí 
všechny výhody přístupového systému 
pro tyto speciální dveře.

všechny mobilní telefony budou mít brzy 
v sobě nFc technologii, takže budou 
moci býti použity místo karty k odemknutí 
pokoje.

univerzální elektronická cylindrická vložka 
GeO je ideálním řešením pro všechny 
typy dveří, kde není nutné nebo možné 
namontovat kompletní elektronické 
kování.

SALTO nabízí širokou nabídku RFID 
karet založených na standardech ISO. 
nabídka je včetně karet mifare, mifare 
plus, DeSfire, DeSfire ev1, mifare 
ultralight c.

Široký výběr designů funkčních a 
stylových klik a rozet, je vhodný na 
jakýkoliv typ dveří. k dispozici jsou různé 
povrchové úpravy pro moderní nebo 
klasický design. kliky jsou tak perfektním 
doplňkem designu a stylu.  

POkOJ  
PŘiPRAVEN

ŘEŠENÍ ELEkTRONickÉHO 
záMkU PRO SkLENěNÉ dVEŘE

Nfc: NOVá OBLAST V 
HOTELOVÉM PRŮMYSLU

ELEKTRONICKÉ CYLINDRICKÉ 
VLOŽKY

Rfid
BEzPEčNOST A SPOLEHLiVOST

KLIKY

Větší pohodlí

kompatibilní s SVN 

Víceúčelové použití

Nízká cena

zabezpečení

kompatibilní s on-line 
bezdrátovým systémem

Odolné vůči povětrnostním 
vlivům

Řešení zaměstnaneckého 
klíče Spolehlivost

Robustnost

Správa zázemí pro personál

Přizpůsobení uživateli

On-line funkceSpráva hotelových pokojů
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Tel.:  +61 1 3007 39959 
email: info@saltosystems.ca 
www.saltosystems.ca 
 
SALTO Systems, Colombia 
Bogota
Tel.:  +57 1 810 7013 
email: info.co@saltosystems.com 
www.salto.us 

SALTO Systems , Germany 
Gevelsberg, Deutschland
Tel.: +49 (0)2332/55116-0 
email: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems,  Mexico 
Cancún, México
Tel.: +52 (998) 892 8752 
email: info.mexico@salto.us 
www.salto.us 
 
SALTO Systems, Middle East 
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 48 811 050 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Netherlands 
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Denmark 
Kalundborg, Denmark
Tel.: +45 48 44 88 11 
email: info.nordic@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norway 
Oslo, Norway
Tel.: +47 21 64 11 07 
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 

SALTO Systems, Portugal 
Porto, Portugal
Tel.: +351 220 937 508  
email: info.portugal@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
EVVASALTO ACCESS AB 
Huddinge, Sweden
Tel.: +46 (0)8-555 982 00
email: sverige@evvasalto.se
www.evvasalto.se

SALTO Systems, France 
Nanterre, France 
Tel: +33 (0)1 55 17 13 70 
email: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 
SALTO Systems, Italy 
Bologna, Italy 
Tel: +39 342 55 67 739 
email: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.it 
 
SALTO Systems, Switzerland 
Eschlikon, Switzerland 
Tel: +41 71 973 72 72 
email: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, South Africa 
Johannesburg, South Africa 
Tel: +27 (83) 293 07 96 
email: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Poland 
Warszawa, Polska 
Tel: +48 609 01 7777 
email: info.pl@saltosystems.com 
www.saltosystems.pl 
 
SALTO Systems, Slovakia 
Bratislava, Slovakia 
Tel: +421 915 579 500 
email: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Czech Republic 
Prague, Czech Republic
Tel: +420 734 258 882 
email: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.cz


