Uw smartphone is de sleutel
De app die het mogelijk maakt om een smartphone als sleutel te laten dienen.
De app is bijvoorbeeld een goede vervanger van de kamersleutels in kantoor panden of in hotels.
Gasten krijgen de kamersleutel via hun eigen smartphone binnen, dit voorkomt wachtrijen bij de
receptie. Zo kunnen de medewerkers bij de receptie zich meer richten op het verblijfscomfort van de
klanten. Pasjes, tags en sleutels zijn dus niet meer nodig, maar wel beschikbaar voor gasten zonder
smartphone of personeel.
Als organisatie/bedrijf kun je alle data gemakkelijk bij houden via het bijbehorende beheersysteem;
Space basis software, je kunt zien welke gasten/ werknemers aanwezig zijn en de tijd instellen waarin
de sleutel gebruikt kan worden. Ook het verlengen van een verblijf en een kamer/kantoor wissel zijn
gemakkelijk aan te passen via het systeem.
Hoe werkt deze app:
De gebruiker die een sleutel wilt ontvangen download de app die hem of haar toegang gaat geven
door de deur via Google Play (Android) of de App Store (IOS) dit is afhankelijk van de software van
uw smartphone.
De gebruiker registreert zich gemakkelijk in de app doormiddel van het telefoonnummer waarna de
gebruiker een SMS met verificatiecode ontvangt.
Nadat het telefoonnummer is geverifieerd ontvangt de gebruiker van de organisatie zijn sleutel met
daarbij de bestemming (kamernummer/kantoor nummer) via de app.
Bij het versturen van de sleutel kan ook een welkomsttekst mee gezonden worden, zo kun je
bijvoorbeeld “Welkom bij ABL beveiliging, wij hopen op een aangenaam verblijf bij vragen of
opmerkingen staan wij voor u klaar”. Meesturen.
De gebruiker heeft zijn sleutel al ontvangen, dus is nu niet meer verplicht om via de receptie te gaan,
maar kan nu rechtstreeks door naar zijn kamer of kantoor. Doormiddel van het openen van de sleutel
in de app en de smartphone met ingeschakelde bluetooth functie (BLE: Bluetooth Low Energy) tegen
het slot aan te houden ontgrendeld de deur.
Benodigdheden
De app is voor Windows smartphones alleen te downloaden via internet, de sleutel app kan op
andere smartphones via IOS of Android gedownload worden. Voor het gebruik van de app moet de
gebruiker zelf een smartphone met een Bluetooth functie bezitten. (Voor gebruikers met een
Android toestel moet de smartphone Android 4 of hoger bezitten.)
Meer informatie
Voor verdere benodigdheden en/of meer informatie neemt u gerust contact op.
Voor advies, levering en/of montage zijn wij u graag van dienst. Mail naar info@ablbeveiliging.nl
of bel 0318 48 14 32.
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