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Το ZKBioHLMS είναι μια ασύρματη έξυπνη πλατφόρμα ξενοδοχείων χωρίς εφαρμογές που αναπτύχθηκε από την 
ZKTeco. Χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν ή να εγγραφούν σε μια εφαρμογή, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου 
μπορούσαν να κάνουν check-in και να ζητήσουν υπηρεσίες δωματίου μέσω μιας διεπαφής χρήστη HTML5 κάνοντας 
κλικ σε έναν υπερσύνδεσμο που παρέχεται σε SMS ή email που αποστέλλεται αυτόματα από τον διακομιστή cloud της 
ZKTeco πριν από τη διαμονή τους. Το ZKBioHLMS θεωρείται μια έκδοση του ZKBioSecurity. Περιλαμβάνει πολλαπλές 
ενσωματωμένες μονάδες: ξενοδοχείο, έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος ανελκυστήρα, προσωπικό και άλλες μονάδες από 
το ZKBioSecurity V6000, επιτυγχάνοντας πραγματικά έξυπνη ανάπτυξη, έξυπνη λειτουργία και έξυπνο check-in.

Η εξουσιοδότηση για το ξεκλείδωμα της έξυπνης κλειδαριάς της πόρτας του ξενοδοχείου, ο έλεγχος πρόσβασης και τα 
δικαιώματα μετάβασης στον ανελκυστήρα σχετίζονται με τη μονάδα ξενοδοχείου. Πραγματοποιεί τηλεχειρισμό σε 
πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη παρακολούθηση και απομακρυσμένους ελέγχους αρχείων σχετικά με τις 
ενεργοποιημένες κλειδαριές ξενοδοχείων με επικοινωνία ZigBee.

Οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν check-in/out και να ανοίξουν τις κλειδαριές των θυρών μόνο με τα smartphone τους 
μόλις λάβουν εξουσιοδότηση από το ξενοδοχείο. Ωστόσο, τόσο το προσωπικό του ξενοδοχείου όσο και οι επισκέπτες 
θα μπορούσαν να απολαύσουν τη "Λύση μίας κάρτας" στα ξενοδοχεία, αν προτιμούν να χρησιμοποιούν κάρτες-κλειδιά. 
Η κάρτα θα είναι μια πύλη σε όλα όσα αφήνει το ξενοδοχείο να ζήσουν οι πελάτες του.

Χαρακτηριστικά

ZKBioHLMS 

Μια έξυπνη ασύρματη πλατφόρμα ξενοδοχείων 

Προσωπικό Πρόσβαση Παρουσία Κατανάλωση Ασανσέρ Ξενοδοχειο Επισκέπτης Πάρκινγκ Περιπολία FaceKiosk Video      Ανίχνευση 
θερμοκρασίας



Βασικά χαρακτηριστικά

Ολοκληρωμένη και έξυπνη λύση λογισμικού
Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να διαχειριστούν κλειδαριές ξενοδοχείων, συνδέσμους 
HTML5, αντίγραφο εντολής, ακύρωση παραγγελιών, επαλήθευση μέσω SMS ή email και μηνύματα και ειδοποιήσεις στους επισκέπτες 
σχετικά με την κράτησή τους. Λάβετε υπόψη ότι μόνο οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω email είναι δωρεάν. Κάθε SMS θα 
χρεώνεται και θα πληρώνεται από τους πελάτες.

Smartphone ως κλειδί δωματίου και υπηρεσίες δωματίου μέσω HTML5 Web
Μόλις ολοκληρωθεί μια κράτηση, το cloud της ZKTeco θα στείλει έναν σύνδεσμο HTML5 στον επισκέπτη μέσω SMS ή email. Ο 
επισκέπτης θα μπορεί να ανοίξει τον σύνδεσμο μέσω του smartphone του και μετά θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το smartphone ως 
κλειδί δωματίου. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες δωματίου κάνοντας απλώς κλικ σε ένα εικονίδιο στον 
ιστό HTML5. Αυτό ενημερώνει τον ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου ή την ομάδα μπάτλερ για το ποιος επισκέπτης ή ποιο δωμάτιο 
χρειάζεται βοήθεια. Το προσωπικό θα μπορεί στη συνέχεια να καλέσει τον επισκέπτη για να καταλάβει τις ανάγκες του.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα πόρτας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Το προσωπικό του ξενοδοχείου μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει την πόρτα ενός δωματίου υπό ορισμένες ειδικές 
συνθήκες. Για παράδειγμα, όταν ένας επισκέπτης του ξενοδοχείου ξεχάσει να φέρει την κάρτα δωματίου ή όταν ένας υπάλληλος 
ξενοδοχείου χάσει την κάρτα υπαλλήλου του σε ένα δωμάτιο ή όταν υπάρχει εκκένωση έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό της 
ρεσεψιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για να ξεκλειδώσει ή να κλειδώσει από απόσταση πόρτες οποιουδήποτε δωματίου.

Λύση μίας Κάρτας
Τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε επισκέπτη σε διαφορετικά δωμάτια, ορόφους, ανέσεις όπως γυμναστήρια, σπα, εστιατόρια, 
καφετέριες, πισίνες και τα δικαιώματα ελέγχου του ανελκυστήρα είναι όλα γραμμένα στην κάρτα-κλειδί. Οι επισκέπτες πρέπει να 
φέρουν μόνο την κάρτα-κλειδί για να απολαύσουν σχεδόν όλα όσα παρέχει το ξενοδοχείο. Κάνει τη λύση ιδανική για ξενοδοχεία 
μεσαίας κατηγορίας και υψηλών προδιαγραφών, όπως ξενοδοχεία πολυτελείας, επιχειρηματικά ξενοδοχεία, boutique ξενοδοχεία 
κ.λπ.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία διαφόρων τύπων αναφορών
Το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε κάθε πόρτα δωματίου για να ελέγξει καθόλου την ισχύ της κλειδαριάς 
της πόρτας. Οι εγγραφές ισχύος και πρόσβασης αποστέλλονται στο λογισμικό ZKBioHLMS και μπορούν να ανακτηθούν ανά πάσα 
στιγμή. Επί πλέον? Οι κλειδαριές του ξενοδοχείου συνδέονται με την πλατφόρμα. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα του 
ξενοδοχείου  εμφανίζονται στο λογισμικό. Τα ξενοδοχεία έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν και να ξεκλειδώνουν/κλείνουν 
εξ αποστάσεως στην πλατφόρμα. Το προσωπικό και ο διευθυντής του ξενοδοχείου μπορούν να ενημερώσουν τις κλειδαριές των 
θυρών του ξενοδοχείου εάν υπάρχει αναφορά απώλειας κάρτας ή επείγουσα περίπτωση. Είναι πολύ βολικό για καθημερινή 
διαχείριση ξενοδοχείου.

API για λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχείων τρίτων και ενσωμάτωση πλατφόρμας OTA
Η λύση υποστηρίζει μια διαβιομηχανική πλατφόρμα ανταλλαγής API για την ενσωμάτωση του ZKBioHLMS και άλλων ξενοδοχειακών 
εφαρμογών τρίτων, επιτρέποντας την επικοινωνία δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Επιπλέον, η λύση προσφέρει API 
για πρόσβαση στην πλατφόρμα OTA για λήψη περισσότερων εντολών κράτησης για την προώθηση της επιχείρησης.

Διαχείριση & Επισκόπηση Οποτεδήποτε και οπουδήποτε
Με βάση την αρχιτεκτονική B/S, όταν η διεύθυνση IP της πλατφόρμας αντιστοιχίζεται στο Διαδίκτυο, το προσωπικό του ξενοδοχείου 
μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Προσαρμόσιμο λογότυπο ξενοδοχείου στον Ιστό HTML5
Τα ξενοδοχεία έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν τα λογότυπά τους στο λογισμικό ZKBioHLMS. Στη συνέχεια, το λογότυπο θα 
εμφανιστεί στην ιστοσελίδα HTML5.



Προδιαγραφές Λογισμικού

Latest Version

Previous Version

System Architecture

Door Capacity

User Capacity

Database

Supported OS

Suggested Browser

ZKBioSecurity_HLMS 1.0.3

ZKBioSecurity V6000

Server / Browser

Ελάχιστες Απαιτήσεις Η/Υ

ZKBioHLMS HTML5

CPU

Memory

Storage

Dual Core Processor with Speed of 2.4GHz or Faster

4GB or Above

30GB Free Space or More (NTFS Recommended)

Monitor Resolution 21.5-inch or Above, 1920*1080 Pixels or Above

30,000

Windows 7 / 8 / 10, Window Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019

Firefox27+ / Chrome33+ / Edge

2,000 Doors in Single Server,

or 8,000 Doors in Multi-Server

Postgre SQL, Oracle 11g / 12c / 18c, 

SQL Server 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019

Σημείωση: Το λογότυπο του ξενοδοχείου στην HTML5 είναι προσαρμόσιμο.
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