S MARTair™ Guest gør
det lille svenske hotel
Linnéa moderne
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Hotel tjek-ind –
med SMARTair™ Guest

“Hvorfor var SMARTair™

Guest det bedste valg? På grund af pris, design og muligheden for at bruge
en lokal installatør.”
Johan Hultbäck, ejer, Hotel Linnéa

Udfordring
Hotel Linnéa, der er et hotel med 18 værelser
i Ljungby, Sydsverige, planlagde en gennem
gribende renovering. For ledelsen var det en særlig
udfordring af finde et sikkert system til de gæster,
der ankommer, efter receptionen er lukket. At
efterlade et sæt nøgler i en i ubemandet reception
var ikke en mulighed; der var behov for aflåsning
som passer til den moderne rejsende.
Nøglekrav
∙∙ Forbedret sikkerhedsniveau og fleksibel
adgangskontrol
∙∙ Overkommelig pris: Profit-margenen for mindre
hoteller er lille, så unødvendige funktioner, der
øger prisen, er der ikke behov for
∙∙ Et system, der kunne installeres af en lokal
låsesmed man kendte i forvejen, og som tidligere
har leveret god service til hotellet
∙∙ En måde at slippe for den besværlige arbejds
byrde, det er at erstatte mistede nøgler
∙∙ Låse og læsere, som ikke forstyrrer værelsernes og
fællesarealernes designmæssige udtryk
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Løsning
Som en del af renoveringen monterede låsesmed
Almqvist & Brunskog SMARTair™ Guest trådløse
langskilte på hotellets 18 værelser. Gæsterne åbner
nu værelsesdørene med et sikkert, brugervenligt
adgangskort i stedet for en mekanisk nøgle.
Hvis nogen mister et kort, er der ingen sikkerheds
risiko for gæsterne. Hotellets bestyrer udsteder blot
et nyt, og det mistede kort vil være ugyldigt.
Sen check-ind er meget lettere at håndtere med
SMARTair™ Guest. Nyligt ankomne gæster får
adgang til receptionen ved at indtaste en pinkode
på SMARTair™ væglæseren ved hoveddøren.
Gæsterne er mere tilfredse, fordi de kan ankomme,
når de har lyst.
Hver gæsts kort er kun gældende i en bestemt tidsperiode, som er fastlagt af hotellet. Når perioden er
udløbet, kan det ikke længere åbne hotellets døre,
hvilket er en stor sikkerhedsopgradering sammenlignet med mekaniske nøgler.
Med SMARTair™ Guest kan en lokal låsesmed, som
man kender i forvejen, installere og servicere en
overkommelig pakke med trådløse låse i en ejendom med op til 50 værelser. Hotell Linnéa har god
erfaring med kundeservice fra Almqvist & Brunskog,
og med SMARTair™ Guest løsningen kan de fortsat
arbejde sammen.
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Projekt
Hotel: Hotel Linnéa (www.hotel-linnea.com)
Beliggenhed: Ljungby, Sverige
SMARTair™ Guest produkter: Trådløse langskilte og væglæsere
ASSA ABLOY brand: ASSA
ASSA ABLOY partner: Almqvist & Brunskog
Installationsår: 2015

