
Saflok
Messenger LENS™

Popis

The Saflok Messenger LENS je bezdrátový on-line systém, který 
je ideální pro hotely, které hledají maximální bezpečnost a 
efektivní správu vstupního systému. Bezdrátový on-line systém 
nabízí obousměrnou komunikaci mezi recepcí a hotelovými 
elektronickými zámky. Umožňuje personálu získat povrzení 
nebo záznamy ze zámků na server, e-mail, nebo přímo do 
mobilního telefonu prostřednictvím textové zprávy. Systém 
může také zpracovávat události ze zámků do zařízení nebo 
systémů pro větší flexibilitu a kontrolu.

Vlastnosti

 • Radiofrekvenční (RF) komunikace 2.4 GHz,  
      která je celosvětově volná

 • Bezpečná síť (128 AES šifrování)

 •  Samostatná tvorba sítí

 • ZigBee standard (velký rozsah, stabilita sítě, pružnost)
  - Velký rozsah zařízení (tisíce uzlů)

  - Asymetrické zacházení s odkazy

  - Stabilita sítě i pro velkou hustotu uzlů
  - Prodloužená životnost baterií 
  - Odolnější — zajištěno frekvenční pružností

 • Messenger LENS odběrový systém
  - Předává informace specifickým skupinám příjemců   
     (e-mail, SMS, webová služba)

Tradiční síť Messenger, která používá SAFLOK ZigBee huby nebo
Messenger chytrý pokoj, lze použít pro další zařízení k intergraci 
všech systémů v hotelu.

Messenger LENSTM je na výběr pro 
elektronické zámky Saflok:
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Messenger LENS™ v chytrém pokoji
S Messenger LENS ™ vytvoříte pokoj pro hosty, který se přispůsobí jejich jedinečným preferencím. Například nastavíte světla na 
příslušnou úroveň, zapnete televizor s příslušným kanálem a úrovní hlasitosti, otevřete nebo zavřete žaluzie, nastavíte teplotu - to vše 
podle přání hosta.
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Příklad použití: Zaměstnance použije kartu a zámek komunikuje s třetí stranou k rozsvícení všech světel.

Komunikace mezi servery
Chytré prostředí může být dosaženo použitím Messenger LENS™, 

který využívá stávající síťové infrastruktury ke sdílení informací o 

zámcích mezi servery. Zámek kominikuje se zařízeními na pokoji 

po síti, čímž je systém spolehlivý a snadno se udržuje.    

*Kontaktujte SAFLOK pro kompatibilitu.

Třetí strana serveru
Messenger™ může spolupracovat s dalšími koordinátory na 

platformě ZigBee Prostack - kompatibilní platformou 

bezdrátové komunikace se zařízeními na pokoji.

*Kontaktujte SAFLOK pro kompatibilitu.

Typická konfigurace chytrého pokoje
• Hub koordinátor je používán ke správě dalších zařízení včetně 

zámků pokoje nebo skupin pokojů

• Hub regulátor spravuje pokoj(e) pro většinu operací

• Huby jsou připojeny v hotelové síti TCP/IP (SAFLOK™ server na

IP síti)

Příklad použití: Host otevře zámek a Messenger LENS odešle zprávu do

EMS serveru k nastavení teploty. 



Správa energií

Dveřní zámek odešle informaci kontrole 
klimatizace a teplota se automaticky upraví 
na stanovenou úroveň.  

Správa pracovních úkolů 

Dveřní zámek komunikuje se systémem, 
který nastavuje úkoly pro zaměstnance. 
Například: přineste VIP hostovi láhev vína 
při prvním otevření dveří.

Chytrý pokoj

Dveřní zámek odešle příkaz k nastavení 
vyavení pokoje, jako jsou TV, světla 
nebo závěs v závislosti na situaci, např. 
při návratu hosta.

Signalizace otevřených dveří 

Funkce AJAR: V případě, že zůstanou 
otevřené dveře pokoje, zámek upozorní 
personál.

Nízké napětí baterií

Informace o nízkém napětí baterií je 
odeslána na server Messenger LENSTM .

Ten posílá pravidelné zprávy údržbě. 

Putující nebo stálý vetřelec

Jsou posílány výstražné zprávy o počtech
zámků s neúspěšnými pokusy otevření, nebo 
o počtech karet v jednom zámku.

Pokoj připraven

Pokojská pošle zprávu ‘pokoj 
uklizen’ použitím tzv. paging karty v 
zámku.

2.  Získání upozornění & oznámení ze zámku 

3.  Sdílení informací ze zámku s třetí stranou systému

Vzdálené audity

Informace, které karty byly použity v 
určitém zámku. 

Výměna pokoje

Odesláním zprávy do nového pokoje 
zámek akceptuje původní kartu hosta.

Ztráta a náhrada karty

Odeslání ke zrušení karty každému 
zámku, který pracoval s původní kartou.

Prodloužení pobytu hosta

Odeslání zprávy do zámku pokoje s 
aktualizací vypršení platnosti karty.

Jak to funguje?

1.  Odeslání příkazů pro zámek přímo z recepce

Systém Messenger LENS splňuje základní potřeby trhu, který potřebuje pomoc s odesíláním a 
přijímáním zpráv v reálném čase. Díky široké škále funkcí zvyšuje Messenger pohodlí hostů, 
snižuje náklady a šetří čas personálu.


