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Konfiguracja

połączenie z depozytorem
i sprawdzenie ustawień

zmiana adresu IP depozytora
Po zmianie adreu IP konieczne 
będzie przekonfigurowanie
modemu GSM oraz serwera VPN

komputer ustawi datę 
i czas zegara 
na płytce depozytora
taki sam jak
w komputerze

czas oczekiwania
na otwarcie skrytki
lub drzwi

nazwy skrytek depozytora
można je zastąpić np. numerami pokoi

kasowanie pamięci depozytora
usuniecie:   zdarzeń 
                  numerów kart i breloków 
                  kodów PIN

kopia bazy danych

jeżeli zostanie zaznaczone
kody PIN powinien generować 
hotelowy program rezerwacyjny

oczyszczanie bazy ze starych zapisów
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Po naciśnięciu klawisza Połącz z depozytorem wyświetlone zostaną aktualne ustawienia
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rezerwacje

Program pozwala na rezerwację pokoi z wielomiesięcznym a nawet rocznym wyprzedzeniem.
W okienku z lewej strony należy ustawić datę od której gość chce wynająć pokój.
W tabeli są wyświetlane dane z 20 dni od ustawionej daty.
Proszę zaznaczyć pierwszy dzień rezerwacji (podświetlenie pomarańczowe)
oraz wpisać w tabeli ilość dni.
Można również wpisać dane osoby, która dokonuje rezerwacji.

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

Kod PIN może automatycznie ustalać program Hotel_S lub może go ustalać hotelowy system rezerwacyjny.

Po wpisaniu ilość dni  i wciśnięciu klawisza Zapisz rezerwację  komputer zapisze wprowadzone dane.

Hotel_S

Do każdej skrytki możemy wpisać stałe kody PIN. Kody te będą również otwierać drzwi wejściowe budynku.
Po wyjeździe gościa kod można bardzo łatwo zmienić.
Do każdej skrytki może być wpisany tylko jeden kod. 
Wpisanie nowego kodu automatycznie usuwa stary kod.
Klawisz Generuj PIN - komputer proponuje unikalny PIN 

kody PIN

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem
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Aby kodem gość mógł otworzyć drzwi i skrytkę S3 nalezy go wpisać do pamięci depozytora wciskając klawisz
Wpisz PIN    tak wpisany PIN będzie aktywny tylko w dniu przyjazdu
PIN można wpisać w dniu rezerwacji lub dopiero przed przyjazdem gościa.
Możemy przedłużyć czas działania kodu PIN na wszystkie dni pobytu ( + 1 dzień - wyjazd)
Pokazuje to przykład poniżej.
Należy ustawić kolejne daty i wciskać klawisz Wpisz PIN. 
Depozytor automatycznie kasuje kody PIN o północy w dniu na który były zaprogramowane.
Pamięć depozytora może przechowywać do 8.000 kodów PIN.  

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem
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breloki - karty        wpisanie do bazy w komputerze

wpisanie breloków - kart personelu do depozytora

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

Brelok lub karta personelu będzie otwierać drzwi i skrytki (aktywna) jeżeli zostanie wpisana do depozytora 
klawiszem WPISZ brelok - kartę  
nie trzeba zaznaczać żadnej skrytki 

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem
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brelok - karta    wpisanie którą skrytkę ma otwierać

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem
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1  W dniu 10-07-2016
    o godzinie 8:25 gość 
    przyjechał do hotelu
    i otworzył drzwi kodem 1234
   
2  O godzinie 8:27 otworzył 
    skrytkę 1 kodem 1234 
    i wyjął z niej klucz

3  Gość wyprowadził się
    w dniu 17-07-2016, 
    o godzinie 13:45 otworzył
    skrytkę 1 brelokiem
    o numerze 00830CF4
    i pozostawił klucz do pokoju

4  W dniu 18-07-2016 przyszła
    sprzątaczka, która ma kartę
    personelu numer 0069CF30,
    o godzinie 14:01 otworzyła
    wejście 1 
    
5  O godzinie 14:05 otworzyła
    kartą wejście 2

6  O godzinie 14:08 otworzyła
    kartą wejście 3

7  O godzinie 14:10 otworzyła
    kartą skrytkę 2 i wyjęła
    klucz do pokoju

8  O godzinie 16:15 zakończyła
    sprzątanie - otworzyła 
    skrytkę 2 brelokiem
    i zostawiła klucz do pokoju

Przykładowe zapisy odczytane z pamięci depozytora 
od dnia 10-07-2016 do 18-07-2016

Pamięć depozytora zapisuje
może zapisać do 8.000 zdarzeń 

Po naciśnięciu klawisza
Odczytaj zdarzenia program
zapisze zdarzenia na dysku 
komputera.
Pamięć depozytora zostanie
wyczyszczona i może zapisywać
kolejne zdarzenia 

Właściciel hotelu cały czas
ma informację co się dzieje 
w budynku nawet gdy
przebywa w odległości
kilkuset kilometrów.

Informację są bardziej dokładne
i rzetelne niż przekazywane 
przez zatrudnione recepcjonistki
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zdarzenia
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