
ŘEŠENÍ PRO HOTELY

Zvyšte přidanou hodnotu Vašeho hotelu tím, že zajistíte
bezpečnost a spolehlivé bezdrátové prostředí 24 hodin
denně pokrývající správu celého objektu.
 
Mnohem více než jen zámek od hotelového pokoje.

www.saltohospitality.com



Již od roku 2001 nabízí SALTO technologicky nejpokročilejší 
elektronický přístupový, bezdrátový a bezklíčový systém na 
trhu a za tu dobu si vybudovala silnou pozici v hotelovém 
průmyslu, protože vyvíjí inovativní a spolehlivá elektronická 
uzamykací řešení, která zlepšují zážitek hosta, správu 
hotelu, design i bezpečnost. 

SALTO je poháněno neustálými inovacemi a je odhodláno 
vyvíjet technologicky nejpokročilejší a esteticky působící 
elektronická uzamykací řešení. Naše průkopnická 
technologie SALTO virtuální síť SVN data na kartě poskytuje 
autonomní, síťová, uzamykací řešení, která i nadále 
odlišují SALTO od ostatních. Od samého začátku se naše 
technologická odbornost vyvíjí směrem k předním pozicím 
jak v cloudové technologii, tak v mobilním řešení. 

Technologické platformy kontroly přístupu SALTO pro hotely 
profitují ze zážitku hosta a zvyšují dostupnost personálu, 
flexibilitu a bezpečnost. Naše kompletní, prémiová, 
elektronická uzamykací řešení - která zahrnují elegantní 
designy vyhovující jakémukoliv vzhledu hotelu - pokrývají 
každou část spektra řízení přístupu, od organizace zázemí 
hotelu, až po správu hotelových pokojů, a to pomocí jednoho 
snadno použitelného systému pro hotely všech typů a 
velikostí. 

SALTO elektronické zámky pro hotely a mobilní řešení 
poskytují optimální zážitek pro hosta a nejlepší využití 
hotelových pokojů, apartmánů i zasedacích místností.

PŘEDSTAVENÍ DALŠÍ ÚROVNĚ
KONEKTIVITY S VAŠÍM HOSTEM

CHYTŘEJŠÍ KONTROLA PŘÍSTUPU
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PŘÍJMY DLE SEKTORŮ CERTIFIKÁTY

Dodržování právních předpisů je 
nezbytné pro budování důvěry v 
efektivitu našich výrobků, což je 
důvod, proč striktně dodržujeme 
mezinárodní certifikace. Naše 
vlastní testování zajišťuje, 
že všechny výrobky, které 
prodáváme, převyšují právní 
normy nastavené oficiálními 
regulačními úřady.

Certifikáty ověřují kvalitu našich 
výrobků, zajišťují trvalou kvalitu 
budov a dodržování ekologických 
norem a zároveň převyšují 
bezpečnostní požadavky v 
hotelovém průmyslu.

Ve snaze minimalizovat dopad 
našeho podnikání na životní 
prostředí používáme plně 
certifikované balení v souladu 
s FSC. Naše zdroje získáváme 
opatrně, abychom co nejvíce 
snížili námi zanechanou uhlíkovou 
stopu.

HOTELY
25%

KOMERČNÍ OBJEKTY
25%

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
25%

ZDRAVOTNÍ PÉČE
15%

JINÉ
10%

Přístupový systém SALTO se používá po celém světě v nekonečné řadě 
náročných a unikátních aplikací a vybavení. Díky rozšířitelnosti systému 
mohou být realizovány menší projekty, stejně jako velké instalace, a to v 
mnoha sektorech.

18

LET ZKUŠENOSTÍ

650

ZAMĚSTNANCŮ

70

VÝVOJÁŘŮ

26

KANCELÁŘÍ PO CELÉM 
SVĚTĚ

ISO 9001

ISO 14001

UHLÍKOVÁ STOPA
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LEPŠÍ ZÁŽITEK PRO HOSTA

Chytré telefony pro chytřejší přístup.

 
Začlenění nových technologií, které představují 
velmi zajímavé výhody pro řízení Vašeho hotelu. 
Poskytnutí nejmodernějších technologií pro Vaši 
nemovitost.

SPRÁVA HOTELU

Efektivnější činnost od zázemí hotelu až po 
recepci.

Buďte součástí hotelového managementu s 
důkladnými znalostmi hotelovému provozu a 
potřeb hosta a zároveň poskytněte nejpokročilejší 
bezpečnostní hotelový systém.

Hotelový software, který zahrnuje stejné 
prověřené funkce, které už pomáhají více jak 
10 000 hotelům po celém světě získávat a 
udržovat vedoucí pozici na trhu.

Měřitelná zlepšení, která znamenají kratší 
čas strávený v provozu díky nástrojům, 
které řídí efektivněji Váš hotel a události a 
automatizaci každodenních funkcí, která 
umožní volnému personálu větší interakci s 
hotelovými hosty.

Lepší plánování údržby a rychlejší a lépe 
koordinovaná obrátka hotelových pokojů.

Mobilní telefon je položkou číslo 1 na 
seznamu cestovatelů.

Dvě ze tří on-line rezervací jsou uskutečněny 
prostřednictvím chytrého telefonu.

Mobilní přístup přináší nové příležitosti k 
řízení Vašeho hotelu a zlepšení jak zážitku 
hosta, tak hotelového provozu.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ                          
PRO HOTELY
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DESIGN

 
Vysoká kvalita a neobyčejná estetika celé škály 
našich výrobků.

Posílení osobitosti Vašeho hotelu díky celé řadě 
výrobků, které vyzdvihnou Vaši značku.

BEZPEČNOST

 
Vaše nemovitost je pokryta komplexní 
24hodinovou kontrolou přístupu.

Dosažení spolehlivého zabezpečení díky plné 
integraci zařízení s hardwarem/softwarem 
třetích stran, poskytující bezpečný, pohodlný a 
bezproblémový přístup hosta v celém objektu.

Řešení prakticky pro každý kontaktní 
bod, které má vliv na Vaši značku a vytvoří 
jedinečný bezklíčový zážitek Vašemu hostovi.

Široká škála provedení včetně světově 
proslulých výrobců klik nabízející unikátní 
dveřní kliky.

Kontrola přístupu, která se pružně 
přizpůsobí a doplní jakýkoliv styl hotelu a 
typ dveří.

Přirozený pohyb hostů a personálu je 
základem k definování bezpečnosti 
Vašeho objektu a ke zlepšení celkového 
přístupového toku. 

Klid všech osob v objektu: od hostů a 
personálu po dodavatele a návštěvníky.

Plná kontrola, kdo má přístup, k jakým 
dveřím, kdy a kde, a to v reálném čase a 
možnost integrace s kamerovým systémem, 
požární signalizací, docházkovým nebo 
jiným systémem, centralizace do jednoho 
unikátního správcovského systému.
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ŘEŠENÍ VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV TYP 
UBYTOVÁNÍ.

Bezpečnost, efektivita a vzhled jsou základními aspekty kontroly přístupu ve 
vysoce konkurenčním hotelovém sektoru. SALTO nabízí kompletní řešení 
pro každý typ hotelu, jak nově postavený, tak rekonstruovaný.  Řešení je 
dodáváno speciálně pro Vaše potřeby, ať už jde o zlepšení řízení hotelu nebo 
o nabízení prémiových pokojů s bezdrátovým přístupem přes JustIN Mobile.

Je čas nahradit nebo vylepšit Váš elektronický uzamykací systém o 
bezdrátovou technologii kontroly přístupu. Naše elektronické zámky fungující 
na baterie jsou jedním z nejobsáhlejších řešení pro hotely na světě.

4,000,000 PŘÍSTUPOVÝCH 
BODŮ

5,000,000 HOSTŮ, 
KTEŘÍ KAŽDÝ DEN 

PROVÁDÍ CHECK-IN

10,000 PROJEKTŮ

90 ZEMÍ

DŮVĚRYHODNOST

Osvědčená kvalita v hotelech po celém 
světě.

Úspěch SALTO s více jak 10 000 projekty 
po celém světě je evidentní. Již 18 let 
se řešení SALTO neustále vyvíjí, aby 
lépe splňovalo nároky stále náročnějších 
zákazníků. Tato dokonalost je znát z 
dlouhodobé spokojenosti a ze vztahů, 
které máme s našimi zákazníky a 
partnery.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ 
TYP HOTELU
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BUSINESS HOTEL

Rychlý a bezproblémový 
check-in & check-out 
zajišťující obchodníkům klid.

RESORTY

Široká škála flexibilního a 
bezdrátového řešení kontroly 
přístupu pro rozsáhlé 
prostory.

LUXUSNÍ HOTEL

Prvotřídní kontrola přístupu 
kombinující nejmodernější 
technologie a designové 
zámky k vytvoření magického 
zážitku

TURISTICKÝ HOTEL

Efektivní řízení přístupu 
zaměřené na hodnotu 
získanou kladným 
hodnocením hostů.

BUTIKOVÝ HOTEL

Stylové výrobky pasující 
vzhledem i atmosférou 
do budovy, zaměřené na 
jedinečný hostův zážitek.

HOSTELY

Dokonalá úspora nákladů 
a správa umožňující lepší 
bezpečnost a kontrolu při 
dodržení rozpočtu.

JULIANA 
Provozní ředitelka

“SALTO je společnost s velmi vysokými standardy, 
od vynikající kvality jejich výrobků po příkladný 
servis a podporu. Skutečnost, že na našich hotelech 
je nainstalováno tisíce zámků bez jediné závady, 
ukazuje na důvěru, kterou máme dlouhodobě v 
partnerství se společností SALTO. “

JONATHAN 
IT Manager

“SALTO nabízí velkou škálu různých řešení, 
díky tomu je perfektní pro náš hotel. Jejich 
bezdrátová on-line řešení mi pomáhají vyvarovat 
se dodatečných nákladů na budovu potřebných k 
posílení monitorování pokojů. Velké plus je jejich 
spolupráce se společností Colombo Desings, která 
nabízí úžasnou řadu klik. SALTO reprezentuje 
špičkovou kvalitu.”

SAMANTHA 
Vedoucí recepce

“Náš systém SALTO byl realizován v roce 2010, 
aby usnadnil vedení našich zaměstnanců. 
Software SALTO ProAccess SPACE byl vybrán 
s ohledem na úsporu času a efektivitu. Mám 
celkovou kontrolu nad mým týmem, zatímco 
se mohu zabývat našimi hosty a snažit se 
porozumět jejich potřebám. Mí zákazníci jsou 
spokojeni a já také.”

MICHAEL 
Generální ředitel

“Mí klienti vždy chválí skutečnost, že výrobky 
SALTO fungují bezchybně a opravdu oceňují 
možnost vybrat si mezi kartou a mobilním 
klíčem přes aplikaci JustIn Mobile. Vždy se 
cítí pohodlně a jako doma, nikoliv jako hoteloví 
hosté. Já osobně si užívám, že nemusím mít 
starost se ztracenými klíči, a že mohu měnit 
přístupová oprávnění zaměstnanců, a to 
kdykoliv potřebuji.”

ZÁKAZNÍCI
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HLAVNÍ TECHNOLOGIE 

CHECK-IN

RYCHLEJŠÍ CHECK-IN A JEDNODUŠŠÍ ŘÍZENÍ 
PERSONÁLU HOTELU.

Pro hotelový průmysl vyvinulo SALTO specifické doplňky, které umožňují 
hotelovým klientům řídit všechny přístupy a spravovat potřeby hostů v jednom 
bezdrátovém, snadno použitelném systému. SALTO vyhovuje všem velikostem 
a typům hotelů, a to poskytováním optimálního zážitku všem hostům a tím 
nejlepším využitím hotelových pokojů, apartmánů a hotelového vybavení.

Recepce Pokročilá správa mobilního 
klíče v kombinaci s 
fyzickými kartami

Přístup do 
výtahu

Dveře hotelového 
pokoje



• Správa hostovských karet
• Okamžité prodloužení 

pobytu
• Okamžitá změna pokoje
• Zrušení karty

• Monitorování stavu pokoje
• Stav baterie
• Vzdálené nouzové otevření
• Vzdálené nouzové zavření
• Mód otevření

Kromě výhod bezdrátového on-line systému v reálném čase zahrnuje systém technologii SVN.

JAK TO FUNGUJE

SVN DATA NA KARTĚ

 
Tato funkce byla navržena speciálně pro 
použití v hotelech. SVN data na kartě 
umožňuje hostům a personálu pracovat v 
bezdrátovém prostředí, nejsou potřeba žádné 
kabely. SALTO nabízí kartový systém, který 
povolí zámku a kartě komunikovat přes SVN. 
Autonomní, síťově propojené, drátové a 
bezdrátové chytré zámky, všechny pracují v 
rámci jedné technologické platformy kontroly 
přístupu navržené pro hotely. • Seznam smazaných karet

• Hostovská / uživatelská 
přístupová oprávnění

Hostovská karta přenáší do 
elektronického zámku:

• Hostovské / uživatelské 
přístupové události

• Stav baterie navštívených 
dveří

Hostovská karta přenásí do systému přes 
SVN on-line bezdrátové přístupové body nebo 
IP on-line čtecí jednotky:

• Seznam smazaných karet
• Aktualizovaná hostovská / 

uživatelská přístupová oprávnění
• Obnovení data platnosti

Elektronický zámek / On-line 
nástěnná čtecí jednotka přenáší do 
hostovské / uživatelské karty:

• Check-in a check-out
• Vzdálené přidání nebo smazání 

uživatelů (zaměstnanců)
• Jednoduchá aktualizace 

uživatelských profilů (kalendáře, 
směny)

• Dynamický výpis událostí
• Report o stavu baterie autonomního 

zařízení
• Obnovení data platnosti

Funkce systému ProAccess 
SPACE:

• Přístupové události
• Stav baterie

Elektronický zámek přenáší 
do hostovské karty:

Funkce systému 
ProAccess SPACE:

BLUENET BEZDRÁTOVÝ 
ON-LINE SYSTÉM
 
Pokročilé bezdrátové on-line řešení SALTO 
BLUEnet je dalším krokem kontroly přístupu 
ovládané bateriemi. Bezdrátové on-line 
řešení SALTO BLUEnet přináší obousměrnou 
šifrovanou komunikaci mezi našimi 
bezdrátovými on-line zámky a operátorem. 



APLIKACE JUSTIN MOBILE

Nová přístupová práva jsou 
udělena administrátorem 
systému.

Hosté obdrží svůj klíč on-
line, kdykoliv a kdekoliv, na 
registrovaný a ověřený chytrý 
telefon.

Nová přístupová práva 
jsou poslána přes OTA 
(over the air).

Hosté si vyberou a otevřou dveře od svého 
pokoje. Aplikace automaticky odešle potvrzení 
na recepci, že dveře byly otevřeny, dokonce 
i když jsou dveře vybaveny autonomními 
elektronickými zámky.

Check-in: Aplikace JustIN Mobile:OTA: Zámek hotelového pokoje:

Aplikace JustIN Mobile používá k bezpečné komunikaci přes Cloud nejnovější 
technologii a umožňuje hotelovým hostům přijímat klíč od pokoje on-line, 
kdykoliv a kdekoliv. Aplikace JustIN Mobile je kompletně zabezpečena, tudíž 
klíč nemůže být zkopírován, narozdíl od mechanických klíčů nebo některých 
málo zabezpečených RFID technologií. Šifrovaná data používají k přenosu SSL 
(Secure Socket Layer) AES 128-bitové procedury šifrování. 

TECHNOLOGIE SALTO JUSTIN MOBILE 
UMOŽŇUJE HOSTŮM POUŽÍT SVŮJ CHYTRÝ 
TELEFON JAKO KLÍČ OD POKOJE.

Intuitivní aplikace SALTO JustIn Mobile komunikuje bezpečně přes Cloud a 
umožňuje hostům obdržet klíč od pokoje on-line, kdykoliv a kdekoliv. Když hosté 
přijedou do Vašeho hotelu, mohou si vybrat, zda půjdou přímo do svého pokoje 
a obdrží klíč na svůj mobilní telefon nebo mohou požádat recepci o asistenci. Je 
to jen na nich.

Špičková technologie SALTO Mobile znamená konec potíží se ztracenými klíči, 
výdajů a plýtvání. Technologie není limitována počtem pokojů - může být také 
použita na hlavní vstup, do výtahů, parkoviště, zasedací místnosti atd.

JustIN Mobile SDK: 
Sada vývojových nástrojů (SDK) pro iOS a Android pro vývoj aplikací 
přístupové technologie JustIn Mobile usnadňuje a zabezpečuje začlenění 
chytrých telefonů do řešení kontroly přístupu.

MOBILNÍ PŘÍSTUP
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JEDNODUŠE A BEZPEČNĚ 
 
 
Zvyšte bezpečnost a předcházejte podvodům vylepšením 
kontroly nad přístupy zaměstnanců a správou jejich přístupových 
oprávnění. Automatické zrušení hostovské karty po provedení 
check-outu zvyšuje bezpečnost. Okamžité zrušení ztracených 
karet zvyšuje bezpečnost zaměstnanců i hostů a přináší jim 
potřebný klid.

EVOLUCE VE ZKUŠENOSTECH HOSTŮ 
 
Poskytněte hostům takovou zkušenost s pobytem v hotelu, 
kterou ocení a budou chtít zopakovat, a to zjednodušením 
check-inu bez ztráty bezpečí a pohodlí.

FUNKCE JUSTIN 
MOBILE

BEZPEČNOST LEPŠÍ ZKUŠENOST 
HOSTA

— 
Autentizační technologie 
pro chytré telefony pro 
ověření identity uživatele 
mobilního telefonu: PIN / 
otisk prstu.

— 
Bezpečným procesem 
ověření je šifrovaný 
přenos dat mezi  
telefonem a zámkem.

— 
Rychlý a vysoce 
zabezpečený přenos dat 
a ochrana proti klonování.

— 
On-line sledování výpisu událostí 
ze dveří

— 
On-line správa karet.

— 
Okamžité prodloužení pobytu.

— 
Okamžitá změna pokoje.

— 
Personalizované akční nabídky.

— 
Funguje na chytrých telefonech 
se systémem IOS a Android.

SPRÁVA HOTELOVÝCH 
POKOJŮ

— 
Minimalizace nákladů na 
ztracené karty.

— 
2-směrná komunikace 
pro zjištění, které on-line 
a dokonce i off-line dveře 
byly otevřeny pomocí 
aplikace.

— 
Opravdové přivítání 
Vašich hostů.

— 
Pozice chytrého 
technologicky moderního 
hotelu.

ZAMĚSTNANCI & 
BEZPEČNOST

— 
Efektivita provozu zázemí hotelu 
a činností zaměstnanců.

— 
Výpis událostí ze zámku a 
monitorování stavu baterie pro 
potřebnou údržbu.

— 
Správa dynamických zaměst-
naneckých karet. Automatická 
obnova a zrušení karet.

— 
Zrušení hostovských a zaměst-
naneckých karet, aktualizace 
černé listiny zámků přes 
uživatelský mobilní telefon.
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Když hosté přijedou do hotelu, chtějí se rychle ubytovat a co nejdříve se věnovat něčemu příjemnému ve svém 
volném čase, případně pracovním záležitostem. To znamená, že všechny kroky check-in procesu musí fungovat 
bezproblémově, od vystavení karty hostovi, až po možnost přístupu do pokoje, bazénu, spa nebo jiných zařízení.

Pro hotelový sektor vyvinula společnost SALTO specifické funkce, které umožňují hotelovým klientům jednoduše řídit 
přístup i požadavky hostů pomocí jednoho snadno použitelného systému. Systém se hodí pro hotely všech typů a 
velikostí a poskytuje lepší využití pokojů, apartmánů i zasedacích místností.

Hotelové funkce v systému ProAccess SPACE zahrnují mobilní klíče (BLE), skupinový check-in, změnu pokoje v 
reálném čase nebo prodloužení pobytu v reálném čase. Kromě toho jsou k dispozici další klíčové hotelové funkce, 
které usnadňují kontrolu přístupu do hotelových pokojů i do zázemí hotelu, a to z jednoho místa, buď on-line nebo 
off-line.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ SOFTWARU UMOŽŇUJE HOTELOVÉMU 
MANAGEMENTU VIDĚT CELÝ HOTEL, NE JEN OBRAZOVKU  
CHECK-INU.

SOFTWARE SPRÁVY 
RECEPCE
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Systém ProAccess SPACE je kompatibilní s předními správcovskými softwary 
(PMS), jako je Micros FIDELIO, New Hotel, Protel, Infor atd. Systém může být 
také použit ke správě SALTO inteligentních spořičů elektrické energie (ESD).

FLEXIBILNÍ 
 
Lze použít v jakémkoliv typu hotelu, od těch, co 
potřebují kontrolu jen nad malým počtem pokojů, až 
po rozsáhlé resorty, které potřebují kontrolu nad tisíci 
pokoji. Není problém spustit systém na více pracovních 
stanicích, na několika recepcích zároveň.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ 
 
Webový software s uživatelsky orientovaným rozhraním, 
jehož použití je jednoduché a bezpečné.

SNADNÁ ÚDRŽBA 
 
Program pro bezplatnou aktualizaci, bez potřeby 
instalace, vychází z Vašich potřeb.

BEZPEČNÝ 
 
Zobrazte, co se děje kolem Vašeho hotelu a kontrolujte 
všechny přístupové body od hotelových pokojů až po 
zázemí hotelu, a to pomocí jednoho unikátního systému 
zajišťujícího kontrolu přístupu 24 hodin denně.

ZÁKLADEM JE CHYTRÝ TELEFON 
 
Snadné začlenění mobilní kontroly přístupu pro některé 
nebo všechny hosty a zaměstnance, kteří používají 
mobilní telefon jako klíč. Může být použit s RFID 
bezkontaktními médii nebo jako jejich náhrada.

PMS 
 
Výkonný a bezpečný systém byl navržen tak, aby 
splňoval požadavky hotelu, a je kompatibilní s většinou 
správcovských softwarů.

PROACCESS SPACE
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ALL-INCLUSIVE PŘÍSTUPOVÉ ŘEŠENÍ JE ŠITÉ NA MÍRU   
POTŘEBÁM VAŠEHO HOTELU.

Rozsáhlý sortiment výrobků SALTO pokrývá všechny aspekty kontroly přístupu, od organizace zázemí hotelu, až po správu 
hotelových pokojů. 

Jedná se o přístupový systém pro hotelový sektor s nebývalou flexibilitou.

ELEKTRONICKÉ HOTELOVÉ ZÁMKY

14
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 — 
 GUEST ROOM

  ZÁZEMÍ HOTELU

  HOTELOVÝ SERVIS

BEZDRÁTOVÉ ON-LINE 
ELEKTRONICKÉ ZÁMKY

Mnohem více než jen zámek od hotelového 
pokoje.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Chytřejší kontrola přístupu.

JEDNODUCHÁ FYZICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPU

Řešení pro prakticky každý přístupový bod.

INTELIGENTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉM

  HOTELOVÝ POKOJ
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HOTELOVÝ POKOJ
Chytré, bezpečné a jednoduché na instalaci - 
prémiové, hotelové, elektronické zámky SALTO 
nepotřebují kabely a zajišťují bezdrátové uzamykací 
řešení s velkým rozsahem moderních funkcí, a to bez 
ztráty bezpečnosti nebo designu.

16
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XS4 ONE / ORIGINAL

S širokou škálou modelů se XS4 
originální elektronické prémiové hotelové 
zámky hodí prakticky na jakékoliv dveře 
bez nutnosti kabeláže, jejich instalace i 
následná údržba je velmi snadná.

ÆLEMENT

Bezkontaktní hotelový zámek umožňující 
integrovat všechny Vaše potřeby do 
jednoho stylového, energeticky šetrného, 
spolehlivého, bezdrátového systému. 
Minimalistický design RFID nástěnných 
čtecích jednotek se hodí na jakékoliv 
dveře a může být kombinován s širokou 
škálou designových klik.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY

BARVA ČTECÍ JEDNOTKY

TECHNOLOGIE

PLATFORMA

EUROEURO ANSIANSI

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY

BARVA ČTECÍ JEDNOTKY

TECHNOLOGIE

PLATFORMA

EURO ANSI NORDIC

ÆLEMENT FUSION

Elektronický zámek s elegantní čtecí 
jednotkou, zvýrazněnou interaktivním 
světelným kroužkem, poskytuje 
minimalistický design, který se hodí do 
jakéhokoliv hotelového prostředí. AElement 
Fusion eliminuje jakýkoliv hardware na 
dveřích tím, že všechny elektronické 
součástky jsou umístěny uvnitř samotných 
dveří, takže jejich zabezpečení je prakticky 
neviditelné.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY

BARVA ČTECÍ JEDNOTKY

TECHNOLOGIE

PLATFORMA

RFID RFID RFIDNFC NFC NFCBLE BLE BLE

SA
LT

O
 S

PA
CE

SA
LT

O
 S

PA
CE

SA
LT

O
 S

PA
CE

Flex Flex Flex

*Supports RFnet wireless technology 
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HOTELOVÝ 
SERVIS
SALTO zná velmi dobře hotelový průmysl a 
ví, že se jedná o víc, než správu hotelového 
pokoje. Právě proto SALTO vyvinulo kompletní 
produktovou řadu vyrobenou speciálně pro 
hotely. Tento vývoj je zaměřen na poskytování 
nejvyšší úrovně pohodlí pro hotelové hosty, 
jednoduchost a kontrolu umožňující poskytnout 
hostům neopakovatelný zážitek.
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ZÁMKY NA SKŘÍŇKY

Zámek na skříňku nabízí ochranu proti 
krádežím pro velké množství skříněk, 
skříní, vitrín, boxů atd., a to jeho integrací 
do SALTO bezdrátového elektronického 
přístupového řešení pro hotely.

NÁSTĚNNÉ ČTECÍ JEDNOTKY

Široká škála kabely propojených 
nástěnných čtecích jednotek pro obrovské 
množství potřeb a využití. Používá se jako 
kontrolní přístupový bod a aktualizační 
terminál SVN data na kartě. Nástěnná 
čtecí jednotka přepíše nové údaje a 
informace na přiloženou kartu. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY MODELY

 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

PLATFORMA PLATFORMA

EURO STANDARDANSI

XS4 MINI

Stylové designy, které jsou vlastní 
SALTO DNA. XS4 Mini s nimi přináší 
malý, diskrétní zámek s moderní, čistou a 
estetickou LED diodou.  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY

BARVA ČTECÍ JEDNOTKY

TECHNOLOGIE

PLATFORMA

EURO ANSI NORDICRFID RFIDNFC BLE

RFID NFC BLE

SA
LT

O
 S

PA
CE

SA
LT

O
 S

PA
CE

SA
LT

O
 S

PA
CE

Flex
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ZÁZEMÍ HOTELU
Zajištění klidu všem, kteří mají oprávnění 
vstoupit do hotelu. Systém SALTO 
nekontroluje a nezabezpečuje pouze hotelové 
pokoje, ale může být použit také ke správě 
všech vedlejších vchodů, které používají 
zaměstnanci, návštěvníci nebo dodavatelé. 
SALTO poskytuje plnou kontrolu nad tím, 
kdo, kdy a kde může vstoupit v rámci celého 
objektu. V případě potřeby může být systém 
integrován do kamerového systému CCTV, 
alarmu, docházkového nebo jiného systému..
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ELEKTRONICKÉ CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Rozsáhlá řada bezdrátových, autonomních, 
elektronických cylindrických vložek 
navržených pro jakýkoliv typ standardních 
dveří, na které nelze namontovat běžný 
elektronický zámek.

ZÁMKY S PIN KLÁVESNICÍ

Kompletní řada elektronických zámků 
na dveře s klávesnicí, k jejichž otevření 
se používá bezkontaktní karta a PIN 
kód, stačí jen pár kliknutí na klávesnici. 
Tři formy ověření zvyšují bezpečnost a 
flexibilitu.

PANIKOVÉ HRAZDY

Pokročilé řešení umožní dveře únikových 
východů osadit panikovými hrazdami. 
Dveře jsou tak kontrolovány inovativním, 
autonomním, uzamykacím systémem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MODELY MODELY MODELY

BARVA ČTECÍ JEDNOTKY BARVA ČTECÍ JEDNOTKY BARVA ČTECÍ JEDNOTKY

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

PLATFORMA

PLATFORMA PLATFORMA

EURO

UK

AUSTR.

EURO EUROANSI

VISACÍ 
ZÁMEK

ANSI ANSINORDICNORDIC

RACKOVÉ 
SKŘÍNĚ

ŠVÝC.

SKŘÍŇKY

SA
LT

O
 S

PA
CE

SA
LT

O
 S

PA
CE SA

LT
O

 S
PA

CE

RFID

RFID

RFIDNFC

NFC

NFCBLE BLE
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STANDARDNÍ ŘADA

Naše standardní řada nabízí minimalistické a 
jednoduché kliky, přizpůsobí se jakémukoliv stylu, 
zároveň však poskytuje robustnost a pohodlí. Kliky 
jsou díky lineárním tvarům multifunkční a snadno se 
implementují do jakéhokoliv prostředí. Tyto SALTO kliky 
nabízejí dobrý poměr mezi funkcí a výkonem, na výběr 
je z 6 různých povrchových úprav.  

PRÉMIOVÁ ŘADA

Prémiová řada nabízí výběr rafinovaných klik 
s moderním a stylovým designem. Kliky jsou 
vyrobeny z prvotřídních materiálů, tato osobitá 
řada doplní skvěle vzhled a estetickou hodnotu 
Vašeho hotelu. Prémiová řada je také dostupná v  
6 různých povrchových úpravách. 

STANDARDNÍ ŘADA
— 
Londýn
SALTO

PRÉMIOVÁ ŘADA
— 
Kingston
SALTO

VZHLED KLIK
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LUXUSNÍ ŘADA

Luxusní řada zahrnuje vysoce kvalitní kliky navržené 
naším partnerem Colombo Design. Tento kvalitní 
italský výrobce vybral své nejlepší kousky, které jsou 
nabízeny v kombinaci s uzamykacím řešením SALTO. 
Dokonalá povrchová úprava a elegantní vzhled klik 
zcela zapadne do úhledného okolí a zdobí tak nej-
sofistikovanější místa. Luxusní řada je také dostupná 
v 6 různých povrchových úpravách.

LUXUSNÍ ŘADA 
— 

Mach  
Colombo od SALTO

COLOMBO OD SALTO
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SESTAVTE SI VLASTNÍ DVEŘE

PŘIZPŮSOBTE SI VÁŠ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK 
DVEŘÍ 

Vyberte si model elektronického zámku, typ dveří a přizpůsobte si Váš 
SALTO zámek dveří s pomocí řady barev, povrchových úprav a možností 
klik.

Inovativní nástroj Vám umožní kompletní vizualizaci a přizpůsobení 
uzamykacího řešení zvoleného uživatelem. Na webové stránce je uživatel 
schopen vybrat on-line zámek ke konfiguraci a vytvořit plně přizpůsobené 
dveře.

SALTO pokračuje v 
inovacích spuštěním 
jedinečného nástroje pro 
hotelový průmysl.

https://mylock.saltosystems.com
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VYBERTE SI VÁŠ MODEL 
ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU 
 
Vyberte si Vás oblíbený model elektronického zámku 
(ANSI, evropský nebo skandinávský standard) k 
vytvoření plně přizpůsobených dveří personalizací všech 
vlastností.

VYBERTE SI TYP DVEŘÍ A DESIGN 
KLIKY 
 
Vyberte typ dveří, povrchovou úpravu a design kliky, 
které pasují k Vašim dveřím.

KONTAKTUJTE NÁS 
 
 
Pošlete nám Váš výběr, požádejte nás o nabídku nebo 
nás jen kontaktujte pro demo.

STÁHNĚTE SI A ULOŽTE VAŠE 
NASTAVENÍ 
 
Jakmile je konfigurace dveří kompletní, můžete ji uložit a 
porovnat s dříve nakonfigurovanými modely zámků dveří 
nebo ji uložit jako soubor PDF.
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PŘÍMÉ REZERVACE PROVOZ RECEPCE

PMS

Řešení SALTO pro hotely je kompatibilní 
s většinou správcovských PMS softwarů, 
usnadňuje a zefektivňuje správu 
nemovitosti.

APLIKACE PRO HOSTY

Cenné partnerství s renomovanými 
poskytovateli mobilních aplikací pro 
hotelový průmysl. SALTO a jeho partneři 
jsou vedeni příležitostí poskytovat 
hotelovým klientům ten nejlepší zážitek  
pro jejich hosty, ať už nabídkou mobilních 
funkcí nebo vynikajícími manažerskými 
standardy.

Nejlepší způsob, jak 
vyvíjet hodnotná řešení, je 
budovat silná partnerství s 
předními společnostmi. Díky 
spolupráci se špičkovými 
partnery v souvisejících 
odvětvích je SALTO schopno 
nabízet nejkomplexnější a 
nejspolehlivější řešení pro 
hotely.

Naše řešení kontroly přístupu je zaměřeno na jednoduchost a efektivitu, 
odstranění složité a drahé kabeláže a zavedení bezdrátové on-line 
technologie a mobilního přístupu se skutečnými dlouhodobými výhodami pro 
hotely. Aspekty, které odlišují přístupovou platformu SALTO pro hotely, jsou 
např. schopnost kombinovat a začlenit přístupový systém do jiného pokoje, 
budovy nebo manažerského systému, zvýšení efektivity na manažerské 
úrovni a optimalizace bezpečnosti ve Vašich prostorech.

Ať už hledáte aplikace pro hosty, správcovské PMS softwary, systémy 
správy pokojů, řešení pro check-in nebo kompletní systémy pro správu 
budov - vše naleznete propojením s technologickým partnerem v rámci sítě 
SALTO pro hotely.

CHECK-IN A CHECK-OUT ON-LINE REZERVACE

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO HOSTY POHLEDÁVKY

MOBILNÍ PŘÍSTUP VYSTAVENÍ KARTY NEBO CHECK-IN HOSTA

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI
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CHECK-IN KIOSEK ENERGETICKÁ ÚČINNOST / SYSTÉMY SPOŘENÍ 
ENERGIE CCTV VIDEO-DOHLED

ŘEŠENÍ PRO CHECK-IN

Check-in a check-out už nebude nikdy 
jako dříve, významné inovace a pokrok 
znamenají, že si hosté nyní mohou vybrat, 
jak a kdy chtějí provést check-in, a to díky 
podpoře a odbornosti klíčových partnerů 
SALTO v oblasti hotelů.

RMS - SPRÁVA POKOJŮ

RMS jsou automatizované softwarové 
a hardwarové aplikace, které slouží k 
řízení různých aspektů hotelových pokojů. 
SALTO vytvořilo významná partnerství 
v této oblasti a zahrnulo nejnovější RMS 
technologie do obsáhlého bezdrátového 
přístupového systému.

SYSTÉMY PRO SPRÁVU  
BUDOV

Pro kompletní kontrolu nad budovou 
musí být nejprve zaveden flexibilní a 
skutečně integrovaný rámec. Systém pro 
správu budov kombinuje všechny funkce 
hotelového správcovského systému 
do jedné automatizované sítě, která 
seskupuje bezpečnostní aspekty, jako 
jsou docházkové systémy nebo CCTV 
video-dohled. 

PLATEBNÍ SYSTÉMY
PŘÍTOMNOST HOSTA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY

CHECK-IN PŘES TABLET
VZDÁLENÁ KONTROLA VYBAVENÍ POKOJE DETEKCE VNIKNUTÍ

MOBILNÍ PŘÍSTUP / VYSTAVENÍ HOSTOVSKÉ 
KARTY IPTV PERIMETRICKÉ ZABEZPEČENÍ
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