S MARTair™ Guest
Referencer
Uanset størrelsen på dit hotel, er en gæst der
føler sig sikker en glad gæst. Men enhver hotelejer
kender udgifterne og ulejligheden ved at bruge
et gammelt system baseret på mekaniske nøgler.
Gæsterne mister nøgler, låse skal udskiftes... det er
skruen uden ende.

Du er i kontakt med din låsesmed konstant.
Så hvad er løsningen? SMARTair™ Guest
adgangskontrolsystem.
Læs mere om andre kunders erfaringer med
SMARTair™ Guest på næste side.

Små hoteller, vandrerhjem og
Bed & Breakfast-pensionater rundt
omkring i verden er tilfredse

“SMARTair™ Guest var den bedste løsning, fordi softwaren er let at bruge,
og fordi det er et prisvenligt adgangskontrolsystem.”
Andrea Koelliker, ejer af Relais Le Serre

Relais Le Serre Suiter &
Lejligheder
Torino, Italien
ASSA ABLOY brand:
CORNI

Udfordring
Relais Le Serre (www.leserretorino.com) har 8
suiter og 7 lejligheder og appellerer mest til familier. Stedet er fuldt indhegnet og tager gæsternes
sikkerhed meget alvorligt. De essentielle krav til et
nyt låsesystem var:
∙∙ En løsning som gør nøglehåndtering lettere
-d
 enne del af jobbet er blevet tidskrævende,
specielt når en gæst mister sin nøgle.
∙∙ En sikker måde for gæsterne at åbne porten uden
at skulle ringe til receptionen.

Løsning
Relais Le Serre installerede SMARTair™ Guest, så
gæsterne nu kan komme og gå med et adgangskort
i stedet for en mekanisk nøgle. Når en gæst mister
sit kort, kan bestyreren med det samme udstede
et nyt, der virker med det samme, ved at bruge den
simple S MARTair™ Guest software.
SMARTair™ Guest sikrer også porten, som gæsterne
ligeledes bruger deres værelseskort til at åbne, og
ikke-gæster kan bruge en pinkode til at få adgang til
ejendommen.

“Pris, design og muligheden for at bruge en lokal installatør gjorde SMARTair™ Guest til
det bedste valg.”

Hotel Linnéa
Ljungby, Sverige
ASSA ABLOY brand:
ASSA

Udfordring
Såvel som at opgradere gæsternes sikkerhed, ville
bestyrerne på Hotel Linnéa (www.hotel-linnea.
com) også gerne have et system til at udstede
nøgler til gæster der ankommer sent.
Kriterierne var:
∙∙ Adgangskontrolløsning, som lever op til kravene
fra hotellets personale og gæster
∙∙ En sikker måde til at undgå besværet med
nøgle-håndtering
∙∙ Et system, der kunne installeres af en lokal
låsesmed man kendte i forvejen

Løsning
Det lokale låsesmed Almqvist & Brunskog
monterede SMARTair™ Guest trådløse langskilte på
Linnéa’s 18 værelser. Gæsterne åbner nu værelsesdørene med et brugervenligt adgangskort. Hvis en
gæst mister kortet, er der ingen sikkerhedsrisiko;
hotellets bestyrer kan bare udstede et nyt.
Sen check-ind er meget lettere at håndtere
med SMARTair™ Guest. Nyligt ankomne gæster
åbner hoveddøren ved at taste en pinkode på en
SMARTair™ væglæser. Gæsterne er mere tilfredse,
fordi de kan ankomme, når de har lyst.

“SMARTair™ Guest systemet blev installeret på alle nye døre og det blev gjort på en meget
prisvenlig måde og med et minimum af forstyrrelser – selv når hotellet var fuldt optaget.”
Gary Woolaway, ejer af Commodore Hotel

Commodore Hotel
North Devon, England
ASSA ABLOY brand:
Mul-T-Lock

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Danmark
Tel: 4454 4454

Udfordring
Commodore Hotel (www.commodore-instow.
co.uk) udvidede med 25 nye værelser med
udsigt over Devon kysten. Hotellets ejere havde brug for et nyt og sikkert adgangskontrol
system, der p
 assede til den luksuriøse følelse, som
renoveringen gav. Nøglekravene var:
∙∙ Sikker adgangskontrolløsning, som ikke
skæmmede bygningens udseende
∙∙ Et moderne, brugervenligt system, som kunne
monteres uden at forstyrre den daglige drift:
at lukke hotellet for at installere nyt system var
ikke en mulighed

Løsning
SMARTair™ Guest er et trådløst adgangkontrol
system målrettet små og mellemstore ejendomme. Commodore Hotel fik installeret SMARTair™
Guest langskilte i hvert af de nye værelser. Fordi der
hverken er kabler, eller behov for at udskifte dørene,
ændrer SMARTair™ Guest ikke ved bygningens
udseende, præcis som indretningsarkitekten
havde planlagt. Det er let for hotellets personale
at administrere systemet ved at tilføje gæster eller
ændre adgangsrettighederne øjeblikkeligt.
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Johan Hultbäck, ejer af Hotel Linnéa

