
Varianty řešení:
• klíčové depozity

• klíčové depozity a ovládání vstupu

Detailní popis řešení: 
Klíčové depozity jsou schránky s oddělenými uzamykatelnými přihrádkami, do kterých 

personál hotelu či penzionu uloží samostatně klíče od jednotlivých pokojů. Host po 

zaplacení ubytování obdrží například SMS nebo e-mailem přístupový kód, který při svém 

příjezdu zadá nejdříve na klávesnici u vstupu do hotelu a použije jej k odemčení vstupních 

dveří. Uvnitř pak stejný kód zadá na klávesnici klíčového depozitu. Tím si odemkne 

schránku od příslušného pokoje a vyzvedne si klíč. 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 všech hostů umožňující úplné zrušení recepce.

Klíčové depozity nabízejí snadnou obsluhu a vysoký komfort pro hosty, kteří již nejsou 

nijak omezeni stanovenou konkrétní dobou příjezdu. Především však přináší výrazné 

úspory provozovateli ubytovacího zařízení, protože snižují nebo zcela eliminují náklady 

na pracovníky recepce. Klíčové depozity lze použít jak pro uložení mechanických klíčů, 

tak hotelových karet.

Komponenty systému:
• Klíčové depozity STAR

• Software MPS pro správu

• Volitelně přístupový systém MPS s klávesnicí pro ovládání vstupu do budovy

Elektronické klíčové
depozity STAR
Pohodlné ubytování bez recepce – 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.
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Klíčové 
depozity 
STAR

Základní modul klíčového depozitu je skříňka s klávesnicí pro zadání kódu 
a s 5 samostatnými přihrádkami. Tuto skříňku lze doplnit o rozšiřující moduly 
s 10 zásuvkami, případně lze využít samostatný modul pouze s klávesnicí 
a elektronikou (bez zásuvek) a kombinovat jej s rozšiřujícími moduly s 10 
zásuvkami.  Kapacitu systému lze takto navýšit až na celkem 40 zásuvek. 
Skříňky jsou vyrobeny z pevné oceli s odolnou povrchovou úpravou pro zajištění 
vysoké bezpečnosti. Přihrádky jsou dostatečně velké pro uložení i více klíčů, karet 
a jiných drobných předmětů. Klíčové depozity vyžadují externí zdroj napájení 
a kabelové připojení k síti LAN.

Dveřní terminál
MPS - volitelně

Klíčové depozity lze používat jako samostatné řešení pouze pro výdej klíčů, a nebo ve spojení s přístupovým 
systémem STAR MPS, které navíc umožňuje hostu vstup do budovy (např. do prostorů vstupní haly, 
kde se může nacházet klíčový depozit). V tomto případě je u vstupu do objektu instalován stěnový 
terminál s klávesnicí, kterou host použije pro vložení přístupového kódu.

Při využití řešení pro ovládání vstupu je potřeba kromě stěnového terminálu také řídící jednotka 
umístěná uvnitř v objektu a osazení dveří elektricky ovládaným zámkem (elektromechanickým nebo 
elektromotorickým zámkem, elektrickým otvíračem, elektromechanickým kováním nebo magnetickým 
zámkem). Při zadání kódu na klávesnici řídící jednotka zkontroluje, zda se jedná o platný kód. Pokud ano, 
dá zámku pokyn k otevření dveří, pokud ne, dveře zůstanou zamknuté.

Detailní popis řešení najdete v části Elektronický přístupový systém STAR MPS.



Software MPS 
pro správu

Management hotelu pro nastavování kódů pro vstupní dveře 
 i přihrádky depozitu používá jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
software STAR MPS, který je v češtině. Pomocí tohoto softwaru 
vygeneruje každému hostu přístupový kód ke vstupu a k příslušné 
přihrádce, a může určit, jestli tento kód bude platit pouze jednorázově 
(pro první vstup do hotelu a vyzvednutí klíče) a nebo po celou dobu 
pobytu. Přístupová práva lze samozřejmě kdykoliv zrušit nebo 
změnit například konec platnosti (při zkrácení nebo prodloužení 
pobytu).

Klíčové depozity lze používat ve dvou režimech. V režimu volitelné 
přihrádky obsluha vždy zvolí libovolnou volnou přihrádku, do které 
vloží klíč. V režimu pevně přiřazené přihrádky má každý klíč (pokoj) 

určenou konkrétní přihrádku. Výhodou první varianty je, že hoteliér 
si sám zvolí podle potřeby, kolik přihrádek chce aktuálně používat. 
Výhodou režimu pevně přidělené přihrádky pak je, že vstup do hotelu 
i schránka zůstávají hostu přístupné prostřednictvím jeho kódu 
po celou dobu jeho pobytu, host si může do schránky odkládat klíč 
od pokoje při odchodu z hotelu a po návratu si jej opět vyzvednout 
a schránka může sloužit také pro komunikaci mezi hostem a obsluhou 
hotelu, například pro předání dokumentů k podpisu či faktury.
Systém je plně integrovatelný s většinou recepčních systémů PMS.
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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A) Požadavky na montáž:

Klíčové depozity vyžadují zdroj napájení 12V a připojení k síti LAN datovým kabelem.

V případě využití rovněž klávesnice u vstupu do objektu je nutné uvnitř budovy 
nainstalovat řídící jednotku MPS a mít vstupní dveře osazené vhodným typem zámku. 
Řídící jednotka vyžaduje opět externí zdroj napájení 230 V a kabelové připojení k LAN. 
Zároveň je kabelem propojena se stěnovým terminálem (klávesnicí) a dveřním zámkem.

 

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:

Je nutné vědět, zda je požadována:

• pouze funkce automatického vydávání klíčů – instalují se pouze klíčové depozity 
a dodává software MPS pro správu

• nebo také ovládání vstupních dveří – instaluje se navíc kompletní přístupový systém 
MPS (klávesnice, řídící jednotka, dveřní zámek, rozvody kabelů), již bez samostatného 
softwaru 
 
U klíčových depozitů je nutné znát požadovaný počet schránek, resp. přihrádek. 

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána zvolenou variantou systému a v případě přístupového systému rozsahem 
prací a náročností instalace (pokládka kabelů apod.)

D) Limity / modularita řešení

V rámci systému klíčových depozitů je limit 40 přihrádek ovládaných jednou klávesnicí. 
Při požadavku na větší počet přihrádek je nutné systém depozitů rozdělit na sekce 
po maximálně 40 přihrádkách, které lze označit např. A, B, ... a spolu s přístupovým 
kódem hostu zaslat informaci, ve které sekci se jeho skříňka nachází.

E) Tipy před montáží: 

Klíčové depozity jsou určené k montáži na zeď. Před montáží se ujistěte, že je stěna 
z vhodného materiálu a má dostatečnou nosnost.

Pokud je v místě instalace klíčového depozitu zásuvka 230 V, je možné zapojit zdroj 
depozitu přímo do ní. Doporučujeme však zdroj umístit na vhodné vzdálenější místo, 
které není veřejně přístupné, např. do podhledu (k depozitu povede 12 V, lze vést zároveň 

s datovým kabelem). Zásuvka 230 V je rovněž potřeba v místě případné instalace řídící 
jednotky přístupového systému.

Elektronika komunikuje pomocí protokolu UDP (přes program MPS). Pro připojení 
jednotlivých komponent k síti může být nutná spolupráce se správcem sítě klienta. 
Kompletní popis, požadavky na montáž a technické detaily k instalaci řešení 
pro ovládání vstupu najdete v části Elektronický přístupový systém STAR MPS.


