
SYSTEMY HOTELOWE

Dodatkowa wartość dla każdego hotelu poprzez 
zwiększone bezpieczeństwo oraz niezawodne 
bezprzewodowe otoczenie, obejmujące zarządzanie całym 
obiektem 24/7.
 
Dużo więcej niż zamek hotelowy. 

www.saltohospitality.com



INTELIGENTNA KONTROLA DOSTĘPU

Od 2001 roku SALTO dostarcza najbardziej zaawansowane 
technologicznie rozwiązania elektronicznej kontroli dostępu 
na rynku – bezprzewodowe i bezkluczowe. Tworząc 
Wirtualną Sieć SALTO (SVN), opartą o technologię danych 
na karcie, firma zrewolucjonizowała rynek kontroli dostępu 
na całym świecie i, co więcej,  wyznaczyła nowe standardy  
w zakresie bezpieczeństwa, komfortu oraz efektywności 
kosztowej, które wybiegają w przyszłość.

SALTO kieruje się ciągłą innowacyjnością i zobowiązane jest 
do rozwijania najbardziej zaawansowanych technologicznie 
oraz estetycznie rozwiązań kontroli dostępu. Nasza 
pionierska platforma Wirtualnej Sieci SALTO, technologia 
danych na karcie, zapewnia samodzielne, sieciowe 
rozwiązania kontroli dostępu, które nadal wyróżniają 
SALTO. Od samego początku, nasza wiedza technologiczna 
ewoluowała na czołowe pozycje zarówno w zakresie 
rozwiązań opartych na chmurze jak i technologii mobilnej 

kontroli dostępu.

Platforma kontroli dostępu SALTO dla hoteli zapewnia 
pozytywne doświadczenia gości oraz zwiększa 
wydajność pracowników z niespotykaną elastycznością 
i bezpieczeństwem. Nasza kompletna gama rozwiązań 
elektronicznej kontroli dostępu o eleganckiej stylistyce, 
która dopasuje się do każdego typu wystroju, obejmuje 
każdy zakątek z szerokiego spektrum kontroli dostepu 
w budynku, od organizacji zaplecza hotelowego do 
zarządzania pokojami gości za pomocą jednego, łatwego 
i prostego w obsłudze systemu dla hotelu każdego typu i 
wielkości.

Elektroniczne zamki hotelowe SALTO oraz rozwiązania 
mobilne zapewniają optymalne zadowolenie gości i 
najbardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury pokoi 
hotelowych, apartamentów oraz sal konferencyjnych.

PRZEDSTAWIAMY KOLEJNY POZIOM
KOMUNIKACJI Z TWOIM GOŚCIEM

CERTYFIKATY

Zgodność z normami 
jakości jest wręcz niezbędna 
podczas budowania zaufania 
do skuteczności naszych 
produktów. W związku z 
tym, ściśle stosujemy się do 
międzynarodowych certyfikatów 
produktowych. Nasze 
wewnętrzne badania gwarantują, 
że każdy produkt przekracza 
normy prawne ustanowione przez 
oficjalne organy regulacyjne.  

Certyfikaty potwierdzają 
jakość naszych produktów, 
gwarantując wysoką jakość 
urządzeń i spełnienie norm 
ochrony środowiska, podczas 
gdy wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa w branży 
hotelarskiej są nawet 
przewyższone.

W celu zminimalizowania 
negatywnego wpływu jakie 
nasze działania biznesowe 
mogą wywierać na środowisko, 
nasze opakowania są w 
pełni certyfikowane wg norm 
FSC. Wykorzystywane przez 
nas surowce są starannie 
selekcjonowane, tak aby 
zminimalizować pozostawiany 
przez nas tzw. ślad węglowy.

HOTELE
25%

EDUKACJA
25%

FIRMY
25%

SŁUŻBA ZDROWIA 
15%

INNE 
10%Rozwiązania SALTO w zakresie kontroli dostępu wykorzystywane 

są na całym świecie w niezliczonych, wymagających 
zastosowaniach oraz jedynych w swoim rodzaju obiektach. Dzięki 
skalowalności całego systemu, może być on wykorzystywany 
zarówno w niewielkich projektach, jak i w tych największych. 
Idealnie sprawdza się w różnego typu budynkach, w wielu 
sektorach.

15

LAT 
DOŚWIADCZENIA

550

PRACOWNIKÓW

50

PROGRAMISTÓW

26

BIUR NA CAŁYM 
ŚWIECIE

ISO 9001

ISO 14001

ŚLAD WĘGLOWY
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W TROSCE O KOMFORT GOŚCI

Smartfony umożliwiające inteligentny dostęp. 

 

Zastosuj nową technologię, dzięki której 
prowadzenie hotelu stanie się fascynujące. 
Wyposażanie danego obiektu w najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne sprawia, iż 
zdecydowanie wyróżni się on na tle innych.

ZARZĄDZANIE HOTELEM

Uproszczone operacje od samego zaplecza aż do 
recepcji.

Stańcie się Państwo częścią najnowocześniejszego 
systemu zarządzania hotelem: stanowi on połączenie 
dogłębnego zrozumienia specyfiki hotelarskiej oraz 
potrzeb gości przy jednoczesnym zapewnieniu 
najbardziej zaawansowanego modelu zarządzania 
bezpieczeństwem dla objektów hotelowych.

Specjalne oprogramowanie hotelowe 
zawierające tę samą sprawdzoną 
funkcjonalność, która pomaga już ponad 10 
000 obiektom hotelarskim na całym świecie 
uzyskać oraz utrzymać pozycję lidera.

Wymierne ulepszenia, które oznaczają 
poświęcanie mniejszej ilości czasu różnym 
czynnościom – wszystko to dzięki narzędziom 
pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie 
hotelem i zdarzeniami oraz zautomatyzowa-
niu codziennych zadań, co w efekcie odciąża 
pracowników i umożliwia im większą interakcję 
z gośćmi.

Usprawnienie planowania obsługi 
sprawiające, że zmiany gości w pokojach są 
szybsze i lepiej skoordynowane.

Telefon komórkowy to nr 1 na liście rzeczy 
zabieranych podczas wyjazdu na wakacje.

2 z 3 internetowych rezerwacji pokoi 
hotelowych dokonywane są poprzez 
smartfon.

Dostęp mobilny to nowe możliwości 
prowadzenia działalności hotelarskiej 
zarówno od strony jej odbioru przez gościa, 
jak i samego funkcjonowania hotelu.

NASZE ROZWIĄZANIA DLA 
HOTELI

DESIGN

 

Wysoka jakość i niezwykła estetyka całej gamy 
produktów SALTO.

Wyróznij hotel spośród innych dzięki zastosowaniu 
stylowych i różnorodnych rozwiązań, co w istotny 
sposób wpłynie na  wzmocnie pozycji i wartości. 
całej marki.

BEZPIECZEŃSTWO

 

Kompleksowa, całodobowa kontrola dostępu 
obejmująca całą nieruchomość.

Uzyskanie niezawodnego poziomu bezpieczeństwa 
dzięki możliwości pełnej integracji z innymi 
urządzeniami / oprogramowaniem, wraz z 
zapewnieniem bezpiecznego, wygodnego i bez-
problemowego dostępu dla gości na terenie całego 
obiektu.

Rozwiązania do każdego typu drzwi, 
które mogą mieć znaczący wpływ na odbiór 
marki oraz stworzą unikalne, bezkluczowe 
rozwiązania dla gości hotelowych.

Szeroka gama wzorów światowych 
producentów klamek, oferujących unikalne 
produkty.

Rozwiązania kontroli dostępu, które 
elastycznie dostosowują się i stanowią 
uzupełnienie każdych drzwi w hotelu 
niezależnie od ich stylu i rodzaju.

Naturalny przepływ gości i pracowników 
w obiekcie wykorzystywany jest do 
ponownego określania zasad bezpieczeństwa 
nieruchomości i ciągłej poprawy ogólnego 
przepływu osób w budynku.

Gwarancja spokoju dla każdego na 
terenie obiektu: od gości i pracowników po 
dostawców i osoby odwiedzające.

Pełna kontrola dostępu osób do różnych 
pomieszczeń w czasie rzeczywistym, z 
uwzględnieniem kalendarza, jak również 
możliwość integracji z telewizją przemysłową, 
systemem alarmowym, przeciwpożarowym, 
kontrolą czasu pracy oraz z innymi systemami, 
a wszystko to scentralizowane w jednej, 
unikalnej platformie zarządzania hotelem. 
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ROZWIĄZANIA ODPOWIEDNIE DLA KAŻDEGO 
TYPU ZAKWATEROWANIA GOŚCI

Bezpieczeństwo, wydajność i elegancki styl to niezwykle istotne 
aspekty kontroli dostępu w wysoce konkurencyjnym sektorze, jakim jest 
hotelarstwo. SALTO oferuje kompletne rozwiązania dla każdego rodzaju 
hotelu zarówno nowo wybudowanego, jak i odnowionego. Możliwe jest to 
poprzez doskonałe dostosowanie się do potrzeb klientów bez względu na 
to, czy dotyczy to zwiększenia wydajności zarządzania czy też oferowania 
pokoi typu Premium z bezprzewodowym dostępem JustIN Mobile.

Dzięki bezprzewodowej technologii kontroli dostępu SALTO, nadszedł czas, 
aby zastąpić lub unowocześnić elektroniczne systemy zamków hotelowych. 
Instalowane przez nas elektroniczne zamki wykorzystujące baterie oraz 
inne rozwiązania dla branży hotelarskiej są jednymi z najpowszechniejszych 
na świecie.

3,500,000 PUNKTÓW 
KONTROLI DOSTĘPU

5,000,000 
ZAMELDOWAŃ 

GOŚCI HOTELOWYCH 
KAŻDEGO DNIA

10,000 OBIEKTÓW

90 KRAJÓW

CIESZYMY SIĘ ZAUFANIEM

Sprawdzamy się w środowiskach 
hotelarskich na całym świecie.

Sukces know-how SALTO jest 
kwestią oczywistą, o czym świadczy 
ponad 10 000 projektów hotelowych 
zrealizowanych na całym świecie. Od 
15 lat rozwiązania dostarczane przez 
SALTO są ciągle rozwijane, tak aby lepiej 
spełniać oczekiwania coraz bardziej 
wymagającego rynku. Ta doskonałość 
jest wyraźnie widoczna w długofalowym 
zadowoleniu i w naszych relacjach z 
klientami oraz partnerami.

ROZWIĄZANIA DLA 
KAŻDEGO HOTELU

HOTELE BIZNESOWE

Szybkie, bezproblemowe 
meldowanie się i 
wymeldowanie zapewnia 
gościom biznesowym 
potrzebny im spokój.

KURORTY

Skalowalne, elastyczne, 
bezprzewodowe oraz 
bezpieczne rozwiązania kontroli 
dostępu dla dużych obiektów.

LUKSUSOWE HOTELE

Kontrola dostępu klasy 
Premium łącząca najnowsze 
technologie oraz markowe 
zamki tworzy niemalże 
magiczną aurę hotelu.

HOTELE KLASY 
EKONOMICZNEJ

Efektywne zarządzanie 
kontrolą dostępu pozwalające 
doświadczyć gościom wysokiej 
jakości usług.

HOTELE BUTIKOWE

Stylowe produkty, które 
pasują do wyglądu i stylu 
obiektu – tu uwaga skupia 
się głównie na zapewnieniu 
gościom unikalnych 
doświadczeń.

HOSTELE

Udoskonalone oszczędności 
kosztów i zarządzanie 
umożliwiają zapewnienie 
większego bezpieczeństwa i 
kontroli przy jednoczesnym 
przestrzeganiu budżetu.

JULIANA COLORE 
Kierownik ds. Operacyjnych

„SALTO jest firmą, która określa swoje standardy 
na niezwykle wysokim poziomie – od doskonałej 
jakości swoich produktów aż po przykładowe 
usługi i poziomy wsparcia. Fakt, że w naszych 
hotelach zainstalowanych są tysiące zamków 
bez jakiejkolwiek wady, świadczy wyraźnie o 
długofalowym zaufaniu, jakim obdarzamy SALTO”.

JONATHAN SMITH 
Kierownik ds. IT

„SALTO zaproponowało mi wiele różnorodnych 
rozwiązań wręcz idealnych dla mojego hotelu. 
Zaproponowane bezprzewodowe systemy pomogły 
mi uniknąć kosztownych prac w budynku, ponadto 
stanowiły nieocenione wsparcie w zakresie 
monitorowania zarządzaniem pokojami. Dużym 
plusem jest ich współpraca z Colombo Designs, 
co przekłada się na zdumiewająco bogaty wybór 
klamek. SALTO to wprost pierwszorzędna jakość”.

SAMANTHA DOE 
Kierownik ds. Recepcji

„Urządzenia SALTO Systems wdrożyliśmy w 
2010 roku w celu ułatwienia zarządzaniem 
personelem. SALTO ProAccess SPACE to 
rewolucyjne rozwiązanie w odniesieniu do 
alokacji czasu i wydajności. Mając pełną 
kontrolę nad moim zespołem i wiedząc, gdzie 
są moi goście, mamy szansę pozytywnie 
wpłynąć na ich pobyt w hotelu, a także 
lepiej zrozumieć ich potrzeby. Moi klienci są 
zadowoleni – i ja również”.

MICHAEL CLARK 
Dyrektor Generalny

„Moi klienci zawsze chwalą fakt, że produkty 
SALTO pracują bez zarzutu i szczerze 
doceniają możliwości wyboru pomiędzy 
kluczem zakodowanym na karcie a mobilnym 
dostępem z poziomu aplikacji JustIN Mobile. 
Nie doświadczają oni żadnych niedogodności 
i mają poczucie przebywania w domu, a nie w 
hotelu. Ja osobiście cieszę się, iż nie muszę 
martwić się o zgubione klucze i błyskawiczną 
zmianę akredytacji personelu, gdy jest to 
niezbędne”.

KLIENCI
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PODSTAWOWA TECHNOLOGIA 

Poza korzyściami w czasie rzeczywistym uzyskiwanymi dzięki bezprzewodowości, system obejmuje także technologię 
SVN.

• Zarządzanie kluczem gościa
• Natychmiastowe 

przedłużenie pobytu
• Szybka zmiana pokoju
• Anulowanie klucza
• Monitorowanie statusu 

pokoju

• Stan baterii
• Zdalne awaryjne otwarcie
• Zdalne awaryjne zamknięcie
• Zmana trybów otwarcia

MELDOWANIE 
SIĘ

PRZYSPIESZONE ZAMELDOWANIE I 
UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE PERSONELEM 
HOTELOWYM.

Z myślą o branży hotelarskiej, SALTO opracowało specjalne dodatki 
pozwalające klientom danego hotelu na nieskomplikowaną kontrolę całości 
swojego dostępu i zarządzanie swoimi potrzebami, wszystko to dzięki bez-
przewodowemu oraz niezwykle prostemu w obsłudze systemowi. SALTO 
idealnie pasuje do wszystkich rozmiarów i typów hoteli, zapewniając 
optymalne warunki dla gości oraz najefektywniejsze wykorzystanie pokoi i 
infrastruktury konferencyjnej.

Recepcja Kodowanie 
klucza

Dostęp do windy Drzwi pokoju 
hotelowego

JAK TO DZIAŁA

SVN DANE-NA-KARCIE

 

Przeznaczony do stosowania w hotelach, 
system SVN dane-na-karcie umożliwia 
zarówno gościom, jak i personelowi pracę w 
środowisku całkowicie bezprzewodowym. 
SALTO oferuje system opierający się na 
kartach, który umożliwia komunikację 
pomiędzy zamkiem i kartą za pośrednictwem 
sieci SVN. SALTO to prawdziwe rozwiązanie 
typu R&W (Odczyt/Zapis).

BLUEnet WIRELESS  
 

Zaawansowane, internetowe oraz 
bezprzewodowe rozwiązanie SALTO BLUEnet 
to kolejny krok w zasilanej bateryjnie 
kontroli dostępu. Rozwiązanie SALTO 
Bluenet Wireless zapewnia dwukierunkową, 
szyfrowaną komunikację pomiędzy 
bezprzewodowymi zamkami i operatorem; a 
wszystko to w czasie rzeczywistym.

• Lista anulowanych kart
• Możliwości dostępu 

użytkownika/gościa

Karta gościa przesyła 
informacje do zamka:

• Zdarzenie: dostęp 
użytkownika/gościa

• Stan baterii danego zamka

Bezstykowa karta przekazuje infor-
macje do systemu poprzez punkt 

aktualizacyjny:

• Lista anulowanych kart
• Zaktualizowane możliwości dostępu 

gościa/użytkownika
• Odnowienie daty ważności

Naścienny czytnik przekazuje 
informacje do karty gościa/

użytkownika:

• Zameldowanie i wymeldowanie
• Zdalne dodanie lub usunięcie 

pracowników jako użytkowników
•  Łatwość aktualizacji profili 

użytkowników (kalendarze, zmiany…)
• Dynamiczna ścieżka kontroli wydarzenia
• Zdalne, autonomiczne urządzenia 

informujące o stanie baterii
• Aktualizacja daty ważności

Funkcje 
ProAccess SPACE:

• Zdarzenie: dostęp 
użytkownika

• Stan baterii

Zamek elektroniczny przesyła 
informacje do karty gościa:

Funkcje 
ProAccess SPACE:



OPRACOWANA PRZEZ SALTO TECHNOLOGIA 
JUSTIN MOBILE POZWALA GOŚCIOM NA 
WYKORZYSTANIE SMARTFONA JAKO KLUCZA 
DO POKOJU.

Intuicyjna aplikacja mobilna SALTO JustIN Mobile bezpiecznie komunikuje 
się poprzez chmurę i umożliwia gościom otrzymanie klucza do pokoju 
przez Internet zawsze i wszędzie. Po przyjeździe do hotelu goście mogą 
zdecydować, czy przejść prosto do swojego pokoju i odebrać klucz na 
telefonie, czy też poprosić o pomoc w recepcji. Wybór należy do nich.

Technologicznie nowatorskie rozwiązanie SALTO Mobile oznacza koniec 
kłopotów z powodu zagubionych kluczy, ze zbędnymi wydatkami i 
straconym czasem. Dodatkowo, technologia ta nie jest ograniczona jedynie 
do pokoi hotelowych – może być ona również zastosowana w odniesieniu 
do głównych drzwi wejściowych, wind, szlabanów parkingowych, 
pomieszczeń konferencyjnych, itp.

JAK TO DZIAŁA

DOSTĘP MOBILNY 

Nowe możliwości dostępu 
generowane są przez administratora 
systemu.

Po zarejestrowaniu i weryfikacji ich 
smartfona, goście otrzymują swoje 
klucze przez Internet, o każdej porze i 
gdziekolwiek się znajdują.

Nowe uprawnienia przesyłane 
z wykorzystaniem aktualizacji 
OTA (Over The Air).

Goście wybierają i otwierają drzwi swojego 
pokoju. Aplikacja automatycznie wysyła z 
powrotem do recepcji potwierdzenie, iż drzwi 
zostały otwarte. Funkcjonalność ta dostępna 
jest również w przypadku drzwi wyposażonych 
w zamki elektroniczne w trybie offline.

Meldowanie się Aplikacja JustIN MobileOTA Zamek pokoju hotelowego

Technologia dostępu SALTO JustIN Mobile upraszcza cały proces 
przyjazdu gości do hotelu. Tuż po otrzymaniu uprzednio określonego 
i zatwierdzonego przez system klucza generowanego elektronicznie 
na smartfonie, mogą oni otworzyć drzwi do swojego pokoju z poziomu 
aplikacji mobilnej JustIN jak tylko dotrą na miejsce.

ŁATWE I BEZPIECZNE 
 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom 
poprzez poprawę kontroli dostępu personelu oraz zarządzania 
ich prawami dostępu. Natychmiastowe anulowanie zgubionego 
klucza, co przekłada się na bezpieczeństwo i spokój 
pracowników oraz gości. Zwiększająca bezpieczeństwo 
automatyczna anulacja klucza danego gościa zaraz po jego 
wymeldowaniu się.

EWOLUCJA ODBIORU POBYTU W 
HOTELU PRZEZ GOŚCI 
 
Mają Państwo możliwość zapewnienia swoim gościom 
pobytu hotelowego, który docenią i który będą pragnęli 
powtórzyć; to wszystko poprzez ułatwienie meldowania się 
bez jednoczesnego obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa i 
komfortu.

CECHY 
JUSTIN MOBILE

BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTNIEJSZE 
DOŚWIADCZENIA 
GOŚCI

— 
Technologia uwierzytelniania 
smartfona w celu weryfikacji 
tożsamości użytkownika danego 
urządzenia mobilnego: kod PIN / 
odcisk linii papilarnych.

— 
Szyfrowane przesyłanie danych 
pomiędzy telefonem a zamkiem 
oznacza bezpieczne uwierzytel-
nianie.

— 
Szybkie i niezwykle bezpieczne 
przesyłanie danych oraz 
technologia ochrony przed 
klonowaniem.

— 
Internetowe zarządzanie 
kluczem.

— 
Natychmiastowe przedłużenie 
pobytu.

— 
Natychmiastowa zamiana 
pokoju.

— 
Spersonalizowane oferty 
specjalne.

— 
Współpraca z systemami 
operacyjnymi iOS i Android.

ZARZĄDZANIE 
POKOJAMI 
HOTELOWYMI
— 
Zminimalizowanie kosztów 
związanych ze zgubionymi 
kluczami.

— 
Pełna komunikacja za 
pośrednictwem aplikacji, 
odnośnie tego, kiedy zamki 
zostały otwarte – nawet w trybie 
offline.

— 
Prawdziwe powitanie gości.

— 
Postrzeganie hotelu jako 
inteligentnego, niezwykle 
zaawansowanego technolog-
icznie.

DZIAŁANIA PERSONELU I 
ZABEZPIECZAJĄCE

— 
Efektywność operacyjna zaplecza 
hotelowego i personelu.

— 
Ścieżka kontroli zamka i 
monitorowanie stanu wyczerpania 
baterii w celu przeprowadzenia 
niezbędnych czynności konserwa-
cyjnych.

— 
Dynamiczne zarządzanie kluczami 
pracowników. Automatyczne 
odnowienie i anulowanie klucza.

— 
Anulowanie kluczy gości i 
pracowników, aktualizacja czarnej 
listy zamka za pomocą telefonu 
komórkowego użytkownika.
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Po przyjeździe do hotelu goście pragną zameldować się jak najszybciej i jak najlepiej wykorzystać swój czas, 
czy to w celach zawodowych, czy rekreacyjnych. Oznacza to, że wszystkie etapy procesu meldowania się muszą 
funkcjonować bez zarzutu, począwszy od wydania karty, do umożliwienia gościom dostępu do pokoju, basenu, spa 
czy innych, hotelowych udogodnień.

Z myślą o branży hotelowej, SALTO opracowało specjalne dodatki pozwalające klientom hoteli z łatwością 
kontrolować całość swojego dostępu oraz zarządzać potrzebami z wykorzystaniem jednego niezwykle łatwego w 
obsłudze systemu. Idealnie sprawdza się on w przypadku wszystkich typów i rozmiarów hoteli; jego podstawowym 
celem jest zapewnienie korzystniejszego wykorzystania pokoi hotelowych, apartamentów i infrastruktury 
konferencyjnej.

Rozwiązanie dla hotelu ProAccess SPACE obejmuje funkcje takie jak mobilne klucze (BLE), grupowe meldowanie się, 
zamianę pokoi i przedłużenie pobytu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, zawiera inne kluczowe funkcje hotelowe 
ułatwiające kontrolę wszystkich pokoi i drzwi zaplecza hotelowego z jednej centralnej lokalizacji w trybach zarówno 
online, jak i offline.

ŁATWE W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIE 
POZWALA OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM OBIEKTEM 
ZOBACZYĆ HOTEL, A NIE JEDYNIE EKRAN 
KOMPUTERA

OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE 
ZARZĄDZANIU RECEPCJĄ

ProAccess SPACE jest kompatybilny z wiodącym oprogramowaniem 
służącym zarządzaniu nieruchomościami (PMS), takim jak Micros Fidelio, 
New Hotel, Protel, Infor, itp., a także może być używany do zarządzania 
Inteligentnymi Urządzeniami Energooszczędnymi SALTO (ESD).

ELASTYCZNOŚĆ 
 
System idealny do zastosowania we wszelkiego rodzaju 
hotelach, od tych, które muszą kontrolować tylko 
niewielką liczbę pokoi, aż do największych kurortów z 
tysiącami pokoi. Korzystanie z takiego samego systemu 
w całkowicie różnych recepcjach nie stanowi problemu.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA 
 
Oprogramowanie oparte jest na sieci internetowej z 
przyjaznym użytkownikowi interfejsem, które jest łatwe i 
bezpieczne w użyciu. 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 
 
Darmowy program aktualizacji, brak konieczności 
instalacji i całkowite dostosowanie do potrzeb 
użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO 
 
Wyświetlanie tego, co dzieje się wokół hotelu i kontrola 
każdego punktu dostępowego, począwszy od pokoi 
gościnnych, aż po główne drzwi i zaplecze hotelowe, 
za pomocą jednego unikalnego systemu sterowania 
zapewniającego niezawodny dostęp 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.

OPARTY NA SMARTFONIE 
 
Łatwa do zastosowania, mobilna kontrola dostępu dla 
niektórych lub wszystkich gości i pracowników, gdzie 
ich smartfon może być wykorzystywany jako klucz. 
Możliwość stosowania ze zbliżeniowymi kartami RFID 
lub jako ich zamiennik.

PMS 
 
Wydajny i bezpieczny System Kontroli i Zarządzania 
Dostępem w Obiekcie Hotelowym przeznaczone 
do realizacji potrzeb zarówno recepcji, jak i części 
zapleczowej jest jednocześnie kompatybilny z 
większością oprogramowania do zarządzania nierucho-
mościami.

PROACCESS SPACE
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ELEKTRONICZNE 
ZAMKI HOTELOWE

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI DOSTĘPU W 
STANDARDZIE ALL-INCLUSIVE

IDEALNIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB PAŃSTWA HOTELU

Szeroka gama produktów SALTO obejmuje każdy aspekt zarządzania i kontroli dostępu, od 
zaplecza hotelowego, drzwi związanych z obsługą gości, aż po drzwi pokoju. Jest to system kontroli 
dostępu dla branży hotelarskiej cechujący się niespotykaną wręcz elastycznością.

 — 
 GUEST ROOM

 — 
 ZAPLECZE HOTELOWE

 — 
 USŁUGI DLA GOŚCI

BEZPRZEWODOWE ZAMKI 
ELEKTRONICZNE

Zdecydowanie więcej niż zamek w pokoju 
hotelowym.

DRZWI ZABEZPIECZAJĄCE

Inteligentna kontrola dostępu.

UPROSZCZONA FIZYCZNA KONTROLA DOSTĘPU

Rozwiązania dla niemalże każdego punktu dostępu.

INTELIGENTNY SYSTEM ZAMKÓW

 — 
 POKÓJ HOTELOWY
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POKÓJ 
HOTELOWY
Inteligentne, bezpieczne i łatwe w 
instalacji elektroniczne zamki hotelowe 
SALTO klasy Premium, niewymagające 
okablowania drzwi oraz zapewniające 
bezprzewodowe rozwiązanie dla całej sieci 
zamków z nowoczesnym zakresem funkcji 
bez jednoczesnego obniżania poziomu 
bezpieczeństwa czy estetyki wzornictwa.

XS4 ONE / ORIGINAL

Ze względu na dużą różnorodność 
modeli, elektroniczne zamki hotelowe 
XS4 Original klasy Premium pasują 
praktycznie do każdych drzwi; nie 
wymagają one okablowania oraz są 
niezwykle łatwe w instalacji i obsłudze.

AELEMENT

Bezdotykowy zamek hotelowy 
pozwalający na zintegrowanie wszelkich 
fizycznych potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa pokoi gościnnych w 
jednym stylowym, energooszczędnym, 
niezawodnym oraz bezprzewodowym 
systemie. Minimalistyczna konstrukcja 
czytnika RFID stanowi uzupełnienie 
każdych drzwi i może zostać połączona z 
różnymi wariantami klamek.

MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA

PLATFORMY

EURO

RFID

SIEĆ WIRTUALNA SIEĆ WIRTUALNA

ANSI

NFC BLE RFID NFC BLE

MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA

PLATFORMY

EURO ANSI SCAND.

AELEMENT FUSION

Elektroniczny zamek z eleganckim 
czytnikiem podkreślony interaktywnym 
pierścieniem świetlnym, zapewniający 
minimalistyczny design, który łączy się 
z wystrojem każdego hotelu. AElement 
Fusion eliminuje osprzęt zamka, kryjąc  
wszystkie elektroniczne elementy 
wewnątrz samych drzwi, sprawiając, 
że bezpieczeństwo jest praktycznie 
niewidoczne.

WYKOŃCZENIE

MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA

PLATFORMY

RFID

SIEĆ WIRTUALNA

ANSI

NFC BLE

WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE

BEZPRZEWODOWA BEZPRZEWODOWA BEZPRZEWODOWA
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USŁUGI DLA GOŚCI 
HOTELOWYCH
SALTO doskonale rozumie funkcjonowanie branży 
hotelarskiej i wie, że jest ona czymś więcej niż tylko 
zarządzaniem pokojami gościnnymi. Z tego powodu 
zaprojektowana została kompletna gama rozwiązań 
przeznaczonych specjalnie dla tego sektora. Jej 
opracowanie opierało się na zaoferowaniu hotelom 
najwyższego poziomu komfortu, wygody i kontroli, 
umożliwiając im tym samym zapewnienie gościom 
wyjątkowych doświadczeń związanych z pobytem.

ZAMKI DO SZAFEK

Zamki do szafek zapewniają ochronę 
przed kradzieżą poprzez integrację z 
bezprzewodowymi, elektronicznymi 
rozwiązaniami dostępowymi SALTO 
dla branży hotelowej. Ich zastosowanie 
to szeroka gama szafek, szaf, gablot, 
pudełek itp.

CZYTNIKI NAŚCIENNE

Szeroki zakres przewodowych czytników 
ściennych uwzględniający ogromną 
różnorodność potrzeb i zastosowań. 
Używany jako punkt kontroli dostępu 
i terminal dla aktualizacji danych dla 
SVN dane-na-karcie, czytnik naścienny 
nadpisuje nowe uprawnienia i informacje 
na używanych kartach.

WYKOŃCZENIE

MODELE MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA

PLATFORMY PLATFORMY

EURO STANDARD

RFID RFID

ANSI

NFC BLE

XS4 MINI

Stylowe projekty są nieodłącznym 
elementem wszelkich rozwiązań SALTO. 
XS4 Mini to niewielkich rozmiarów 
dyskretny zamek wraz z nowoczesnym, 
estetycznym, wyraźnym oświetleniem 
LED.

WYKOŃCZENIE

MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA

PLATFORMY

EURO

RFID

ANSI SCAND.

NFC BLE

SIEĆ WIRTUALNA BEZPRZEWODOWA

SIEĆ WIRTUALNA SIEĆ WIRTUALNA
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ZAPLECZE HOTELOWE
W celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa każdemu, 
kto pełnoprawnie przebywa w danym obiekcie, systemy 
SALTO nie tylko kontrolują i zabezpieczają pokoje, ale 
mogą być również wykorzystywane do zarządzania 
wszystkimi drzwiami zaplecza używanymi przez 
pracowników, gości i dostawców. SALTO zapewnia 
pełną kontrolę w całym obiekcie nad tym, kto ma dostęp 
do czego, kiedy i gdzie, oraz umożliwia integrację z 
systemem telewizji przemysłowej, alarmowym, rejestracji 
czasu pracy oraz w razie konieczności, innymi systemami.

ELEKTRONICZNE CYLINDRY

Szeroka gama bezprzewodowych, 
samodzielnych, elektronicznych 
cylindrów przeznaczonych do wszelkiego 
rodzaju standardowych drzwi tam, 
gdzie umieszczenie typowego zamka 
elektronicznego nie jest możliwe lub 
konieczne.

ZAMKI Z KLAWIATURĄ

Pełna gama elektronicznych zamków 
z klawiaturą z możliwością użycia 
własnego klucza zbliżeniowego oraz 
osobistego kodu, tak aby otworzyć drzwi 
za pomocą kilku dotknięć klawiatury. 
Efekt: zwiększenie bezpieczeństwa i 
elastyczności ze względu na trzy formy 
uwierzytelnienia.

DŹWIGNIE ANTYPANICZNE

Zaawansowane rozwiązania 
umożliwiające wyposażenie drzwi 
ewakuacyjnych w dźwignie antypaniczne 
kontrolowane przez innowacyjny, 
samodzielny elektroniczny system 
zamykania.

WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE

MODELE MODELE MODELE

WYKOŃCZENIE CZYTNIKA WYKOŃCZENIE CZYTNIKA WYKOŃCZENIE CZYTNIKA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA

PLATFORMY

PLATFORMY PLATFORMY

EURO

UK

AUSTR.

EURO EURO

RFID

RFID RFID

SIEĆ WIRTUALNA

SIEĆ WIRTUALNA SIEĆ WIRTUALNA

WIRELESS

WIRELESS WIRELESS

ANSI

KŁÓDKI

ANSI ANSI

NFC

NFC NFC BLEBLE

SCAND.SCAND.

PÓŁKI 

SWISS

SZAFKI
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LINIA STANDARDOWA

Nasza standardowa linia to proste i minimalistyczne 
klamki komponujące się z każdym stylem, które oferują 
zarówno wytrzymałość, jak i wygodę. Liniowe kształty 
sprawiają, że klamki te są wielofunkcyjne i łatwo 
komponują się z każdym otoczeniem. Wyprodukowane 
bezpośrednio przez SALTO, prezentują idealną 
równowagę pomiędzy funkcjonalnością i 
efektywnością, jednocześnie umożliwiając wybór 
spośród 6 różnych wykończeń.

LINIA PREMIUM

Linia Premium to szeroki wybór wyrafinowanych 
klamek o nowoczesnym i eleganckim wyglądzie. 
Wykonana z najwyższej jakości materiałów, 
ta wyjątkowa gama produktów zdecydowanie 
uzupełni wygląd i estetykę każdego hotelu. W 
linii Premium również można wybierać spośród 6 
różnych wykończeń.

LINIA STANDARDOWA
— 
London
SALTO

LINIA PREMIUM
— 
Kingston
SALTO

WZORNICTWO W 
ZAKRESIE KLAMEK

LINIA LUKSUSOWA

Linia Luksusowa obejmuje szeroki wachlarz 
wysokiej jakości klamek zaprojektowanych przez 
naszego partnera, Colombo Design. Ten uznany 
włoski producent wyselekcjonował swoje najlepsze 
projekty oferując ich połączenie z oferowanymi 
przez SALTO rozwiązaniami dostępowymi. Ich 
doskonałe wykończenie i elegancki wygląd stworzą 
wyrafinowaną całość z delikatnym otoczeniem, 
stając się tym samym ozdobą najbardziej 
wyszukanych miejsc. Linia Luksusowa również 
dostępna jest w 6 różnych wykończeniach.

LINIA LUKSUSOWA
— 

Mach  
Colombo by SALTO

COLOMBO BY SALTO
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ZBUDÓJ SWOJE WŁASNE DRZWI

WYBIERZ SWÓJ ELEKTRONICZNY ZAMEK 
HOTELOWY

Wybierz odpowiedni model zamka hotelowego, typ drzwi i dostosuj 
elektroniczny zamek SALTO za pomocą dostepnych kolorów, wykończeń 
oraz klamek. To innowacyjne narzędzie pozwoli na pełną wizualizację 
oraz dostosowanie odpowiedniego rozwiązania wybranego przez klienta. 
Poprzez stronę internetową, klient ma możliwość wyboru modelu zamka, 
jego konfiguracji i stworzenia własnego, spersonalizowanego stylu drzwi. 
Wybierz model zamka, typ drzwi i dostosuj Twój zamek SALTO za pomocą 
szerokiej gamy kolorów, wykończeń oraz klamek. to inteligentne narzędzie 
pomorze klientom wyobrazic sobie wygląd zamka i poczuć jak dane 
rozwiązanie będzie pasowało do różnego typu drzwi, sprawdzając różne 
wykończenia i wybierając rózny styl oraz model zamka.

SALTO Hospitality 
kontynuuje innowacje 
wdrażając wyjątkowe 
narzędzie dla sektora 
hotelowego. 

WYBIERZ MODEL ZAMKA 
MECHANICZNEGO:  
 
Wybierz Twój ulubiony model zamka wpuszczanego 
(ANSI, Euro, Skandynawski), aby stworzyć obraz drwi i 
spersonalizowac wszystko.

WYBIERZ TYP DRZWI ORAZ 
MODEL KLAMKI:  
 
Wybierz typ drzwi, kolor, model klamki a także 
wykończenie zamka, które będzie pasowało do Twoich 
drzwi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  
 
 
Wyślij do nas swoją konfigurację z wszelkimi pytaniami 
lub po prostu poproś o demo.

ŚCIĄGNIJ I ZAPISZ SWOJE 
USTAWIENIA:  
 
Gdy konfiguracja drzwi jest już gotowa, możesz ją 
zapisać jako plik pdf i porównać z innymi, wcześniej 
wygenerowanymi ustawieniami.

https://mylock.saltosystems.com
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BEZPOŚREDNIE DOKONOWANIE REZERWACJI DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI

PMS:
Rozwiązania SALTO Hospitality 
są kompatybilne z większością 
oprogramowania PMS w tym segmencie 
rynku. Dzięki temu, zarządzanie 
nieruchomościami staje się łatwiejsze i 
bardziej efektywne.

APLIKACJE DLA GOŚCI:
Nieocenioną wartość ma współpraca 
z renomowanymi dostawcami 
aplikacji mobilnych dla branży 
hotelarskiej. Zarówno SALTO, jak i 
partnerzy kierowani są pragnieniem 
poszukiwania sposobności, by zapewnić 
niezapomniane wrażenia gościom 
hotelowym, czy to poprzez oferowanie 
mobilnych funkcji czy też najwyższe 
standardy zarządzania.

Najlepszym sposobem na 
stały rozwój cenionych 
rozwiązań jest budowanie 
silnego partnerstwa z 
innymi wiodącymi firmami. 
Dzięki współpracy z 
najlepszymi w branżach 
pokrewnych, SALTO ma 
możliwość zaoferowania 
najbardziej kompleksowych 
i niezawodnych rozwiązań 
dla sektora hotelarskiego.

Nasze rozwiązania kontroli dostępu koncentrują się na prostocie 
i wydajności, jednocześnie usuwając skomplikowane i kosztowne 
okablowanie. Wprowadzają one również technologię bezprzewodową 
oraz dostęp mobilny – wszystko to zaś przynosi rzeczywiste i długofalowe 
korzyści dla hotelarzy. Czynnik, który zdecydowanie odróżnia platformę 
dostępu SALTO Hospitality jest możliwość łączenia jej oraz włączania do 
innych systemów zarządzania pokojami i obiektami, zwiększona wydajność 
na poziomie kadry kierowniczej oraz optymalizacja bezpieczeństwa w 
obiektach.

Niezależnie od tego, czy poszukujecie Państwo aplikacji dla gości, 
PMS, systemów zarządzania pomieszczeniami, rozwiązań w zakresie 
meldowania czy też kompleksowych rozwiązań systemowych zarządzania 
budynkiem – można je znaleźć poprzez podłączenie do sieci partnera 
technologicznego SALTO Hospitality.

PARTNERZY 
TECHNOLOGICZNI

MELDOWANIE SIĘ I WYMELDOWANIE REZERWACJE ONLINE

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE DLA GOŚCI NALEŻNOŚCI

KLUCZ MOBILNY MELDOWANIE GOŚCI I KWESTIE ZWIĄZANE Z KLUCZAMI

MELDOWANIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM INFOKIOSKU ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ / SYSTEMY OSZCZĘDZANIA 
ENERGII

MONITORING WIZYJNY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU 
TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

MELDOWANIE SIĘ:
Dzięki wsparciu i wiedzy kluczowych 
partnerów Salto Hospitality, procesy 
meldowania się i wymeldowania z hotelu 
już nigdy nie będą takie same. Znaczące 
innowacje i ogromny postęp oznaczają, 
że goście mogą obecnie wybierać, w jaki 
sposób oraz kiedy zameldują się.

SZP – SYSTEM 
ZARZĄDZANIA POKOJAMI:
SZP to zautomatyzowane aplikacje 
programowe i sprzętowe służące do 
kontroli różnych aspektów dotyczących 
pokoju gościnnego. W tej dziedzinie 
SALTO stworzyło kluczową płaszczyznę 
współpracy, łącząc najnowszą technologię 
SZP z najbardziej kompleksowym i 
bezprzewodowym systemem sterowania 
dostępem.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
BUDYNKIEM:
W celu całkowitej kontroli obiektu, w 
pierwszej kolejności muszą zostać 
wprowadzone elastyczne i właściwie 
zintegrowane ramy kontroli. SZB łączy 
wszystkie funkcje systemu obiektu 
hotelowego w zautomatyzowaną 
sieć, jednocześnie grupując kwestie 
bezpieczeństwa takie jak systemy 
rejestracji czasu pracy czy monitoring 
wizyjny.

SYSTEMY PŁATNOŚCI OBECNOŚĆ GOŚCI SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY I OBECNOŚCI

MELDOWANIE SIĘ Z WYKORZYSTANIEM TABLETU ZDALNA OCENA WYPOSAŻENIA POKOJU WYKRYWANIE WŁAMAŃ

DOSTĘP/KLUCZ MOBILNY TELEWIZJA IP ZEWNĘTRZNA GRANICA OCHRONY (OBIEKTU)
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