
Skladba řešení:

• řídící jednotka MPS se skříní s napájecím 
zdrojem  

• nástěné terminály

• software STAR

• čipová média / klíče

• klíčové depozity

Pro přístup do budovy, samoobslužný výdej 
klíčů/karet hostům bez přítomnosti recepčního 
a vzdálenou správu klíčového hospodářství.

Bezobslužná recepce je řešení výdeje klíčů pro malé a střední objekty (zejména hotely 

a penziony), které chtějí ušetřit náklady na 24hodinový provoz recepce. Systém zajistí, 

aby host dostal klíč od svého pokoje pouze s využitím informací, které jsou mu předány 

elektronicky buď formou SMS, nebo pomocí e-mailové zprávy.

Systém bezobslužné recepce neřeší proces registrace hosta ani úhradu ubytování. 

Jeho úkol je pouze zajistit předání klíče: přičemž je prakticky lhostejné, jestli se jedná 

o předání mechanického klíče, RFID čipu, číselného kódu, případně elektronického eKey.                    

Ze systémového pohledu se vždy jedná o totéž, liší se pouze forma předání klíče.

U bezobslužné recepce je rovněž důležitá skutečnost, jak jsou registrovány objednávky 

ubytování a jak se s takovými objednávkami dále pracuje. Velká většina i velmi malých 

penzionů je vybavena některým z recepčních softwarů, které jsou navázány na některý 

z rezervačních portálů typu Booking apod. U těchto provozoven je nutné systém 

bezobslužné recepce propojit s takovým recepčním softwarem a informace o požadavcích 

na ubytování čerpat elektronickou formou právě odsud.

Prakticky to funguje tak, že si host zarezervuje ubytování v některém z rezervačních 

portálů a ten předá tuto informaci recepčnímu softwaru. Recepční software potom pošle 

zprávu systému bezobslužné recepce. Tato zpráva obsahuje informace o čísle pokoje, 

který si host zarezervoval, termínu ubytování a telefonní číslo, případně e-mail na hosta. 

Systém bezobslužné recepce tuto informaci založí do své databáze a vygeneruje unikátní 

číselný kód a zajistí, aby jej v dostatečném předstihu dostal host prostřednictvím SMS 

zprávy, nebo e-mailu - s informací o tom, jak se v hotelu ubytuje. 

Bezobslužná
recepce
STAR

Detailní popis řešení:
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Propojení s 
rezervačními  
portály

Komunikace s hotelovými a potažmo rezervačními systémy se děje prostřednictvím dvou základních protokolů:

• PMS CISA, textový protokol, přenos přes TCP/IP,  jehož možnosti jsou omezené na tvorbu přístupových práv. Tento protokol podporují 

systémy HORES a Hotel Time 

• PMSOverXML2, protokol postavený na XML, který rovněž využívá protokol TCP/IP,  jehož možnosti nejsou omezeny pouze na tvorbu 

přístupových práv. Tento protokol podporují systémy HORES a MyStay - tímto protokolem komunikujeme v rámci řešení bezobslužné 

recepce STAR. 

K obojímu máme dostupnou dokumentaci na implementaci pro další recepční systémy.

Pokud bude hotelovým klíčem číselný kód, bude k ubytování postačovat právě jen tento kód, protože systém zaručí, aby si host 

stejným kódem otevřel všechny dveře vedoucí k jeho pokoji včetně hlavního vstupu do hotelu a zároveň i dveře svého pokoje. To platí 

i o poskytovaných službách, jako je například otevření brány pro vjezd na parkoviště, ovládání výtahu apod. Všechny vstupy budou 

v takovém případě ovládány terminály s vestavěnou klávesnicí. 

Pokud bude v hotelu systém s identifikací pomocí eKey, pak bude proces ubytování podobný, s tím rozdílem, že terminály budou schopny 

přijímat eKlíče a host si před příjezdem nainstaluje aplikaci pro přijetí eKey do svého mobilního telefonu. Pak si touto aplikací odemkne 

všechny dveře, které mu budou po dobu jeho pobytu k dispozici.

Pokud bude v hotelu použit systém mechanického klíče, nebo kartový systém s identifikací čipem RFID, bude proces ubytování poněkud 

odlišný. Klíč nebo čip RFID bude uložen ve schránce klíčového depozitu a host přijatým číselným kódem otevře tuto schránku. V případ, že 

bude klíčový depozit umístěn uvnitř budovy, bude vstup do budovy řízen terminálem přístupového systému, který host odblokuje vložením 

stejného číselného kódu.



Software 
STAR Hotel

Celý systém řídí program STAR Hotel. Ten je koncipován tak, že je schopen fungovat jako klasická recepce, nebo jako bezobslužná recepce, 
kdy jsou klíče ukládány do depozitu. 
Program integruje všechny systémy portfolia H&B Group, a sice kartové systémy CISA, Smart Wireless a MPS. Tato kombinace umožňuje 
vytvořit prakticky jakékoliv řešení s použitím identifikace čipem RFID, číselným kódem, nebo eKey.  

V případě, že je v hotelu použit zámkový systém, který používá k odemčení číselný kód nebo eKey – není obecně nutné zajistit předání klíče 
formou klíčového depozitu, protože potřebný klíč je hostům odeslán elektronicky. 

V případě, že je v hotelu použit mechanický zámkový systém – na základě žádosti o ubytování program zkontroluje, zda má v depozitu 
dostupný klíč identifikací čipem RFID: (v libovolné formě) k požadovanému pokoji. Pokud ano, zajistí odeslání informací hostu SMS nebo 
e-mailem, kde uvede, jaké přístupové kódy má host použít, aby si z depozitu toto vyzvedl. Toto vše probíhá bez interakce obsluhy.
Systém umožnuje tvořit i kategorie pokojů, pokud by nebyl k dispozici konkrétní, je pro hosta vybrán náhradní v odpovídající kategorii.
Obsluha pak následně musí zajistit, aby byl v příslušné schránce depozitu správný klíč. Pokud si jej host vyzvedne, musí obsluha zajistit, aby 
byl do schránky v depozitu vložen klíč nový. 

Pokud je v hotelu nainstalován systém mechanických klíčů – jsou do schránek depozitu vkládány tyto klíče. Pokud je v hotelu instalován 
systém využívající čipy RFID, je systém schopen čipy i naprogramovat a pak jsou do schránky ukládány. 
Jakmile to udělá, původní kód pro daný depozit/přístupový systém se zruší a nahradí novým.
Čipy se zakládají pomocí speciální čtečky RFID připojené k PC přes rozhraní USB a číselné kódy z klávesnice. 
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Nástěnné 
terminály 

Nástěnné terminály jsou systémové prvky, které pracují podobně jako dveřní zámky 
- s informací naprogramovanou do paměti karet u jednotek off-line, případně získané 
prostřednictvím síťového propojení Wi-Fi u jednotek on-line. Obvykle se používají pro 
ovládání automatických dveří, závor a bran u vjezdu do garáží, ve výtazích a dalších 
technologiích.

Jednotka off-line:
Může pracovat podobně jako dveřní zámek a kromě napájení nepotřebuje žádné 
datové kabelové propojení. Tvoří ji nástěnná čtečka vybavená všemi potřebnými 
obvody pro svou práci. 

Jednotka on-line:
Na rozdíl od typu off-line zde datové propojení poskytuje možnost dálkové kontroly. 
Komunikace s touto jednotkou probíhá prostřednictvím sítě LAN, a to buď s pevným 
připojením s možností nastavení vlastní IP adresy, nebo prostřednictvím sítě Wi-Fi. 

Nástěnné klávesové čtečky se dodávají v několika variantách jako  kompaktní moduly z nerezového materiálu s variantními možnostmi 
identifikace, s odolností proti vandalismu i vlivům počasí, nebo jako moduly s možností identifikace pouze číselným kódem.

Jsou tedy vhodné do jakéhokoli i venkovního prostředí.

Řídící jednotka 
MPS 

Řídící jednotka je v systému bezobslužné recepce použita  
zejména pro řízení práce klíčového depozitu, případně ovládání 
vstupů vedoucích k němu. Poskytuje HW a FW prostředí pro 
připojení nástěnného terminálu a klíčového depozitu pro 
maximálně 40 pokojů.
V případě, kdy bude v hotelu nainstalován on-line elektronický 
systém MPS s identifikací číselným kódem, pracuje tento systém 
jako bezobslužná recepce sám o sobě s tím, že je do ovládacího 
SW systému MPS doplněna funkce posílání kódu zákazníkům. 
Řídící jednotky MPS, stejně jako skříně s napájecím zdrojem ve 
které bývají uloženy, jsou podrobněji popsány v kapitole MPS.



Klíčové 
depozity

Klíčový depozit je skříň, ve které jsou uloženy klíče od pokojů pro ubytované hosty. Tvoří jej 
základní modul a rozšiřující moduly. 
Základní modul je skříň rozdělená na dvě části. V jedné je instalována klávesnice na vložení 
číselného kódu. Druhá polovina je rozdělena na několik malých schránek, z nichž každá má svá 
vlastní, samostatně ovládaná, dvířka. 
Rozšiřující moduly jsou skříně, ve které jsou schránky v obou polovinách. Odemykání schránek jak 
v základním modulu, tak i v rozšiřujících modulech řídí elektronika základního modulu.
K otevření každé ze schránek musí být na klávesnici vložen její číselný kód. Kód se vkládá na 
klávesnici klíčového depozitu a je pro každou ze skřínek unikátní.
Pokud tedy host hotelu obdrží, ať již formou SMS nebo e-mailem, číselný kód a tento kód vloží na 
klávesnici depozitu, otevře se mu schránka, ve které najde klíč ke svému pokoji. 
Kód každé ze schránek posílá do depozitu program STAR Hotel, který jej při ubytování hosta 
vygeneruje. Tímto kódem bude možné otevřít schránku po celou dobu pobytu hosta. V okamžiku 
check-outu bude kód z depozitu vymazán a nahrazen kódem pro dalšího ubytovaného.

Skříňkové 
zámky STAR 
(volitelně)   

Pokud pro hosty zvolíte variantu odemykání pokojů čipovou kartou nebo přívěškem 
(které si vyzvednou v klíčovém depozitu místo mechanického klíče) nebo číselým 
kódem, lze rozněž do systému zahrnout i nábytkové zámky - pro komfortní obsluhu 
a uzamčení věcí hosta přímo na pokoji (vhodné zejména pro sdílené pokoje hostelového 
typu).

Jedná se o elektronický nábytkový zámek, který lze umístit na téměř jakoukoliv skříňku 
či kus nábytku určený pro úschovu zavazadel. Lze jím tak osadit skříně, boxy, komody 
apod., ve vašem vlastním hotelovém designu. Nábytkové zámky STAR také řeší bezpečí 
majetku ve společných pokojích pro více hostů. 

Nábytkový zámek můžete otevřít pomocí mobilní aplikace STAR eKey, PIN kódem, 
otiskem prstu nebo čipovou kartou / čipem. Lze jej tak zahrnout do komfortního řešení 
ubytování pro vaše hosty.

Nabízíme tři typy designu a funkcí zámků.
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A) Požadavky na montáž:
Montáž systému předpokládá instalaci skříně MPS, pokládku kabeláže, která povede 
od skříně MPS, jednak ke čtečce umístěné na stěně před ovládaným vchodem, jednak 
ke dveřnímu zámku ve dveřích. Pokládka obou kabelů není zahrnuta v nabídce. Její 
nacenění závisí na topologii domu a pracnosti, a to v následujícím rozsahu: Kabel ke 
dveřnímu zámku se povede paralelně s kabelem ke čtečkám s tím, že bude zaveden 
do místa podle použitého zámku, v případě dveřního otvírače k zárubni a v případě 
elektromechanického zámku pres kabelovou průchodku do dveří. Dodávka dveřního 
kabelu je součástí nabídky. Uložení kabelu do dveří, stejně jako uložení zámku, je 
naceněno jen jako profesionální odhad. Přesná kalkulace bude možná až po detailní 
specifikaci typu zámku a náročnosti prací. Cena za montáž se bude odvíjet od skutečně 
stráveného času. Ke skříní MPS a ke klíčovému depozitu je nutné ještě přivést napětí 
230 V a síťový kabel LAN pro připojení k PC s ovládacím SW. Oba síťové kabely k PC 
připojit prostřednictvím switche LAN. 

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:
Obhlídka místa instalace a zjištění následujících údajů, požadavků a potřeb zákazníka: 
• typ dveří (falcové / bezfalcové) 
• tloušťka dveří
• kudy vést kabeláž 
• kam umístit řídící jednotku 
• vzdálenost od osy zámku k vnější straně dveří 
• jedná se o úpravu stávajících nebo je požadavek dodávky včetně nových dveří? 
• jaký typ zámku si zákazník přeje? (pokud nelze využít stávající) 

• elektricky ovládaný samozamykací zámek jednobodový 
• elektricky ovládaný samozamykací zámek tříbodový (s panikovou funkcí) 

• je třeba instalovat elektrické otvírače/magnety/jiné: ANO/NE
• kam umístit klíčový depozit?

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:
• Přesná specifikace bodů z části A) 

• pro vytvoření seznamu komponent a jejich cenové nabídky 
• Obhlídka místa instalace naším technikem

• pro nacenění montážních prací, kabeláže, drobné přípravy a dořešení detailu se 
zákazníkem 

D) Limity / modularita řešení
Základní modul bezobslužné recepce je kapacitně omezen na 40 pokojů. 
Při požadavku více dveří je pak nutné použít další depozit.

E) Certifikace: 
Dle použitých komponent.


