Visionline
Sistema e Software
A solução completa do sistema Visionline é a solução ideal
para todos os tipos de propriedades, variando do menor ao
mais exigente. Esta é a mais completa solução de sistema
no mercado, seja no que diz respeito ao controle de acesso,
recursos avançados de segurança, integrando com sistemas
de gerenciamento de energia ou melhorando as operações na
sua propriedade.

CARACTERÍSTICAS
:: Cartão de Acesso automaticamente ativado no check-in
:: Compatível com Acesso Móvel
:: Período de Validação: cartões de acesso são automaticamente desativados no check out
:: Estação de Atualização de Cartões: no cenário off-line os hóspedes podem usar automaticamente 		
a estação de atualização de cartão para atualizar o cartão e adquirir um numero de apartamento.
:: Alarmes variados: crie alarmes personalizados disparados por eventos na sua propriedade.
:: Gerenciador de Apartamento Online: bloqueia usuários, 						
cancela acesso, renomeia os apartamentos, etc ...
:: Integração de Sistema: adicionar ao sistema para incluir outra solução do produto.
:: Relatório Personalizado: define critério para criar no relatório.
:: Pagamento com cartão; use o mesmo cartão de acesso como 					
método de pagamento em restaurantes, shoppings, etc...
:: Contador: use o contador para limitar o numero de vezes que os 					
hospedes podem acessar certas áreas, ex. 10 visitas a piscina.

Experience a safer
and more open world

OPÇÕES VISIONLINE

Opção 1: Visionline Offline
Visionline Offline é uma solução do qual não requer nenhuma rede conectada as fechaduras mas continua oferecendo
uma vasta gama de recursos . Todas as informações de acessos são armazenadas seguramente no cartão magnético.
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Características do Visionline Offline
:: Relatório de auditoria no cartão.
:: Relatórios customizados.
:: Estação de atualização automática para classificar os apartamentos, atualizar cartões e revalidar.
:: Vários alarmes.
:: Bloqueio de Acesso para áreas específicas.

Opção 2: Visionline Wireless (sem fio)
Visionline Wireless é uma das duas alternativas para uma solução online na sua propriedade e é mais apropriado para as propriedades existentes, bem como retrofits e novos projetos. Visionline Wireless se comunica através da rede ZigBee de alta segurança.

Arquitetura da Rede
:: Fechaduras eletrônicas e cofres com RF- end nodes comunicando com o servidor Visionline através de uma rede ZigBee.
:: Gateways (portas) conectando a Ethernet do hotel por comunicação direta com o servidor Visionline.
:: Roteadores que retransmitem comunicação entre fechaduras/cofres e gateways (portas).
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Benefícios do Visionline sem fio
:: Flexível e instalação fácil.
:: Não há necessidade de fiação para as fechaduras.
:: Comunicação online com fechaduras, cofres e EMS
:: Relatório de auditoria, alarmes e eventos sobre rede.
:: Suporte para mudança de apartamento e permanência estendida sem visitação a recepção.
:: Cancelamento remoto de cartões.
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Opção 3: Visionline Cabeado
Visionline Cabeado é uma segunda alternativa para uma solução online e mais apropriada para novos projetos de construção.

Arquitetura de Rede
:: Fechaduras eletrônicas com comunicação Ethernet ao servidor Visionline.
:: Fechadura alimentada através Power over Ethernet (PoE)
:: Usa a rede Ethernet existente na propriedade ou uma rede dedicada, se preferido.
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Benefícios do Visionline Cabeado
:: Não há necessidade de pilhas.
:: Melhora programa de iniciativa verde.
:: Utiliza rede existente.
:: Rastreamento de auditoria, alarmes e eventos sobre rede.
:: Suporte para mudança de apartamento e permanência estendida sem visitação a recepção.
:: Cancelamento remoto dos cartões magnéticos.
:: Resposta rápida.
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OPÇÕES DE PRODUTOS VISIONLINE
A solução Visionline oferece inúmeras oportunidades. Nossa extensa linha de produtos garante uma
aparência unificada em toda a sua propriedade, independentemente de sua preferência.

Fechaduras Eletrônicas RFID

Acessórios Eletrônicos RFID

Nossas fechaduras RFID compartilham tecnologia com nossos
cofres RFID, permitindo que o Visionline opere ambas as linhas
de produtos dentro da mesma solução. Nossa tecnologia RFID é a
mais recente e mais flexível plataforma para aplicativos futuros.

Nossos acessórios RFID complementam as
fechaduras eletrônicas, fornecendo uma
solução de bloqueio completa em toda a sua
propriedade, independentemente da área.
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Cofres Eletrônicos
Nossos cofres compartilham tecnologia com nossas fechaduras eletrônicas permitindo que o Visionline opere ambas as linhas de
produtos dentro da solução.
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