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Elektronické klíčové depozity STAR

pro pohodlné ubytování hostů bez recepce

• Základní depozit: kompaktní box s klávesnicí a 5 schránkami

• Možnost rozšíření: box s 10 schránkami (do max. 40 schránek / 1 systém)

• Možnost systém plně automatizovat do režimu bezobslužné recepce    
(vlastní check-in a check-out hostů bez personálu)

MODULÁRNÍ SYSTÉM 

• Režim systému: on-line správa (přes PC)

• Obsluha: pomocí softwaru STAR MPS ( je součástí nabídky) 

• Napojení: zdroj 220 V + datový kabel ( je součástí nabídky)

TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Více informací - 603 332 016
 projekty@hbgroup.cz
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Elektronické klíčové depozity STAR

představují unikátní řešení pro zajištění 
komfortního a zároveň bezpečného 
přístupu hostů do hotelových pokojů. 

Ať už host dorazí v kteroukoliv denní 
nebo noční dobu, může si ihned a bez 
čekání sám vyzvednout klíč od svého 
pokoje a ubytovat se.

Jak to funguje
Host po zaplacení ubytování obdrží například SMS nebo e-mailem přístupový kód, který při svém příjezdu 
zadá nejdříve na terminálu u vstupu do hotelu, pak jej uvnitř použije k odemčení schránky klíčového depozitu 
a si vyzvedne klíč (vybavení vstupu z ulice do objektu terminálem a propojení s depozitem nabízíme také). 
Host se tak může sám velice snadno, bez čekání a především bez potřeby recepčního ubytovat. Systém lze 
využít pro odbavení hostů, kteří dorazí mimo provozní dobu recepce (opožděné a noční příjezdy), ale i jako 
standardní způsob ubytování hostů, umožňující úplné zrušení recepce.

Software STAR MPS
Jednoduchý a uživatelsky přívětivý program v češtině, pro nastavování kódů ke vstupním dveřím 
do objektu a ke schránkám depozitu. Program generuje každému hostu přístupový kód ke vstupu 
a k příslušné schránce, a můžete určit, jestli tento kód bude platit pouze jednorázově (pro první vstup do 
hotelu a vyzvednutí klíče) anebo po celou dobu pobytu. Přístupová práva lze kdykoliv zrušit nebo změnit 
(při zkrácení nebo prodloužení pobytu).

Vaše benefity
• Snadná obsluha, vysoký komfort pro hosty (bez omezení doby příjezdu)

• Výrazné úspory  provozních nákladů (snižuje či eliminuje náklady na personál recepce)

• Klíčové depozity lze použít pro uložení mechanických klíčů i hotelových karet nebo čipů

Varianty klíčových depozitů
Rozšiřující modul je skříňka s 10 schránkami. Kapacitu systému lze takto navýšit až na celkem 40 zásuvek.

Ve spojení s on-line check-in nástrojem MyStay lze process plně automatizovat v rámci systému 
bezobslužné recepce pro check-in a check-out hostů bez recepčního.
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