
Kompletní   Entry -> Exit   řešení



RECEPCE: Automatizovaná platba

Platební Terminál
(konfigurace na základě potřeb zákazníků)

Automat na náramky
(volitelná součást, lze využít v recepci)



AUTOMATIZACE: pohyb nárámků

Výdej při vstupu Návrat při odchodu



VCHOD/VÝCHOD: Přístupové bariéry

Obousměrné třiramenné  turnikety.

Integrovany sběrač čipových nárámků.

Dveře pro zdravotně postižené a dětské kočárky.



ŠATNA: pro návštěvníky

ELS Systém 
(centrální čtečka médií & display)

* krytý bazén
* letní hala
* venkovní bazén

ELS DOT Systém
( centrální čtečka  na každé dveře )

* krytý bazén
* letní hala
* venkovní bazén

ELS NET nebo ELS DOT NET 
(centrální čtečka médií pro lyžařské skříňky)

* lyžárna



ŠATNA: pro návštěvníky

Výběr z mnoha 
uživatelských 
rozhraních



DALŠÍ ZABEZPEČENÍ: skříňky zaměstnanců

Dveřní přístupový terminál
(možnost PIN+RFID pro zajištění zdvojené bezpečnosti)



BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA: větší útrata

Bar, restaurace, prodejní automat, sauna, fitness, …



DODATEČNÉ PŘÍJMY:  zdroje


Info Terminály m ůže být strategicky umístěn uvnitř budovy a nabídnout možnost 
dodatečných nákupů (sauna, fitness,..

 MDB prodejní automat může být strategicky umístěn uvnitř budovy a nabídnout možnost 
nákupů nápojů, občerstvení , potravin.

 VIP členské místnosti, Spa, Sauna, Masáže –   chráněn dveřním 
přístupovým terminálem, umožňuje vstup pouze těm, kteří si zakoupili službu.

 Další skříňky na drobnosti poblíž atrakcí –  n ěkteří návštěvníci nechtějí nechat 
peněženku nebo osobní dokumenty v hlavním šatně. Z tohoto důvodu si mohou 
pronajmout  jednu z menších bezpečnostních skříněk.



Výhody členství: parkovací místo

Dlouhodobá 
možnost 
členství

– další důvod
pro zakoupení dlouhodobého členství/

poukázky  



RECEPCE: management

Kompletní kontrola přístupu a 
software pro správu skříňek.

Integrace s lokálním POS 
řešením.

Je zapotřebí jen stolní 
POS čtečka Metra.



Software

Kompletní elektronické zamykání a řízení kontroly přístupu. 

Může být integrován se softwarovým řešením třetí strany.



Integrace a Připojení

 XML a jiné datové formáty.

 SW 3-tí strany (ACC, POS, PMS

Hotel, fitnes, FMS)

 Hotelové zámky  (VingCard, Onity…)

 Městské karty (Urbana, Oyster…)

 Studentské karty, Zaměstnanecké karty

 Fitness média (Technogym)

 Platební zařízení  (Orderman)



MANAGEMENT: Škálovatelnost

 Místní nebo vzdálená správa systému, lokální nebo 
vzdálené nouzové otevírání.

 Každé samostatné místo (objekt) lze integrovat do 
hlavního serveru, poskytuje úplný přehled podnikání.



MANAGEMENT: údržba

 Místní nebo Vzdálená správa systému (VPN)  
prostřednictvím místního partnera Metra.

 Alarmy v případě selhání komponentů, vloupání 
do skříňky a dalších specifikovaných událostí.

 Mobilní aplikace pro oznámení alarmu.



REFERENCE: www.acssolution.cz

 Volný čas & Sport

 Business & Vzdělání

 Dodávky & DIstribuce




