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ідраховано, що близько 30�50%
грошових витрат туристів під
час мандрівок припадає на го�

тельні послуги. У країнах з розвине�
ною ринковою економікою і туриз�
мом готельне господарство забезпе�
чує значну частину валового націо�
нального продукту (ВНП). Саме тому
при підготовці проведення чемпіона�
ту з футболу Євро�2012 пріоритетну
увагу буде приділено комплексному
розвитку нових та вже існуючих ту�
ристичних зон як у контексті потреб
Євро�2012, так і в площині загального
розвитку туристичного ринку. Інши�
ми словами, готельний сектор Украї�
ни продовжує розвиватися, і окрім
Києва, розробка масштабних проек�

тів у сфері готельної нерухомості ве�
деться в інших регіонах України.

Правильно організувати систему
контролю доступу в номерний фонд і
доступ персоналу допомагають спеці�
альні системи управління і замикан�
ня. І якщо говорити про замки, то їх
застосування залежить від «зірковос�
ті» готелю. Згідно діючим в Україні
ДСТУ 4268:2003 и ДСТУ 4269:2003, в
готелях вище 3�х зірок вже прямо на�
казується застосовувати електронні
системи доступу. А це як раз і є елек�
тронні замки.

За принципом управління замки
можуть бути весь час з'єднані з
комп'ютером, на якому відбувається
основне програмування системи. Це

так звані системи ON�LINE. І авто�
номні системи, так звані системи
OFF�LINE. Різниця між ними поля�
гає в тому, що замки системи ON�LI�
NE можуть прямо програмуватися з
комп'ютера і безпосередньо з ком�
п'ютера можна знімати аудит останніх
подій. Обмеженням їх застосування є
те, що вони, по�перше, є дорогими, а
по�друге, установка їх має відбувати�
ся під час будівництва або капіталь�
ного ремонту готелю, так як це перед�
бачає прокладку великої кількості ка�
белепроходів до кожного замку две�
рей кожного поверху. Забігаючи впе�
ред, треба відзначити, що є і ON�LI�
NE системи бездротові, які працюють
на принципі передачі радіосигналу
(проте залишається фактор ціни).

Однак, ніщо не стале, і останнім ча�
сом з'явилися більш нові системи, які
дозволяють об'єднати в собі зручності
керування систем ON�LINE зі зруч�
ністю установки автономних систем.
Це так звані системи WIRELESS.
Суть їх полягає в тому, що в певних
ареалах готелю (наприклад, поверхах)
розміщуються спеціальні пристрої
бездротового управління замками,
які миттєво, безпосередньо вносять
зміни, зроблені на комп'ютері, прямо
на замки свого ареалу. Прокладка ка�
белю необхідно лише від комп'ютера
до пристрою управління.

WIRELESS – це революційна плат�
форма систем керування доступом,
яка включає автономні замки, що
працюють за технологією бездротової
передачі даних, TCP/IP та інтуїтивне
програмне забезпечення адміністру�
вання системи, яке дозволяє користу�
вачеві отримувати дані про події у
системі у реальному часі, дистанцій�
но відмикати/замикати двері та авто�
матично змінювати права доступу. Це
бездротова он�лайн система замків на
безконтактних проксіміті�картках,
яка функціонує аналогічно до зви�
чайної он�лайн системі з дротовими
з’єднаннями, але базується на авто�
номних карткових замках з живлен�
ням від батарейок. 

Замки та програмне забезпечення,
яке встановлено на ПК, обмінюються
інформацією в реальному часі та не�
гайно фіксують всі події та змінюють
схему доступу:

– зміни розкладу доступу персоналу;
– спроби доступу неавторизованих

користувачів;
– спроби доступу поза встановле�

ним розкладом;
– доступ гостей до номерів та інших

приміщень готелю;

Бездротова он�лайн система
керування доступом INHOVA
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– низький рівень елементів жив�
лення.

Моментальне перенесення змін
схеми доступу, які зроблені у базі да�
них:

– надання доступу персоналу та
гостям;

– скасування доступу персоналу та
гостям;

– дистанційне відчинення дверей.
Схематично це можна зобразити так: 

Проте головна перевага цієї системи
полягає в поєднанні таких важливих
факторів як БЕЗПЕКА та ЗРУЧНІСТЬ
керування.

БЕЗПЕКА

– Отримання даних про події у ре�
альному часі. Об’єкт під постійним
контролем, завжди відомо, хто, куди
та коли увійшов. 

– При втраті зв’язку замок продов�
жує повноцінно функціонувати. Дані
про події зберігаються у пам’яті замка
та будуть передані до бази даних при
відновленні зв’язку.

– Блокування та/або оперативна
автоматична відміна доступу втраче�
них карток.

– Модифікація прав доступу будь�
якого користувача.

– Запобігання неавторизованому
доступу та організація доступу за роз�
кладом. 

– SQL�сумісна база даних дозволяє
відстежувати події доступу з кількох
ПК розташованих у різних примі�
щеннях або будівлях.

– Дистанційно відмикати двері в
екстрених випадках.

ЗРУЧНІСТЬ

– Простота монтажу. Відсутність
дротів та спеціальних кабелепроходів
до дверей, рам та стін.

– Економічна ефективність. Мен�
ша кількість елементів у порівнянні із
традиційними он�лайн СКД (контро�
лер, електромеханічний замок та зчи�
тувач карток).

– Дистанційне відмикання. Негай�
не відмикання вибраного замка прос�
тим кліком на ПК.

– Користувачам більше не потрібно
користуватись спеціальними точками
проходу.

– Он�лайн модифікації карток при
зміні їх доступу та подовженні термі�
ну дії картки .

– Адміністратору системи не пот�

рібно обходити кожні двері у разі змі�
ни схеми доступу та для отримання
даних пам’яті подій з замків.

– TCP/IP з’єднання між хабами та
сервером виключає необхідність
прокладання спеціальних окремих
ліній передачі даних.

– Кожний хаб�концентратор обслу�
говує близько 30 замків.

Окремо варто згадати про скасу�
вання загублених карток. Ця проце�
дура завжди була найслабшим міс�
цем автономних систем, так як ви�
магала випуску спеціальної картки
блокування втраченої картки і
пред'явлення блокувальної карти
всім автономним замкам, в яких
здійснюється процедура скасування
загубленої карти. Ця процедура ду�
же трудомістка, особливо якщо
об'єкт досить великий, а загублена
карта мала високий рівень доступу.

У системах Wireless це трудомістке
завдання можна виконати, не відхо�
дячи від робочого місця. Для скасу�
вання втраченої картки Вам лише не�
обхідно внести відповідні зміни до
бази даних безпосередньо на персо�
нальному комп’ютері. Після цього
будь�який замок збереже в своєму
«чорному списку» інформацію про
скасовану картку. І звичайно, при
спробі пред'явлення скасованої кар�
тки вона буде негайно блокована.

Таким чином, бездротова мережа
Wireless дозволить Вам управляти
планом замикання, не виходячи з Ва�
шого кабінету або не відходячи від
місця адміністратора готелю � і при
цьому Ви отримаєте систему авто�
номних замків, яка працює практич�
но в режимі реального часу.

Технологія та апаратурне забезпе�
чення Inhova Wireless (виробництво Іс�
панія) допоможуть знайти ідеальний
баланс між вартістю і функціональніс�
тю системи контролю доступу.

І на останок хочеться звернути Ва�
шу увагу ось на що. Останні дві сис�
теми, про які йшла мова, придатні до
застосування не тільки в готелях, а й
на будь�яких об’єктах, де необхідно
організувати електронний контроль
доступу з дистанційним керуванням
та адмініструванням:

– готелі
– банківські заклади та страхові

компанії
– заклади освіти
– медичні заклади
– урядові та громадські заклади
– офіси комерційних компаній
– промислові об’єкти
– аеропорти
– SPA�центри
– інші об’єкти
При цьому, в якості ключів для дос�

тупу можуть використовуватись не
тільки картки, а й інші типи носіїв
інформації: брелоки, браслети, го�
динники та ключі з вмонтованим чі�
пом та ін.

Про майбутнє таких систем

Якщо говорити про найближчі пер�
спективи розвитку готельних систем
розмежування доступу, то треба заз�
начити, що перспективними розроб�
ками в цьому сегменті є технологія
NFC (Near Field Communication �
зв'язок по довколишньому полю), з
якою повністю сумісна описана нами
платформа INHOVA WIRELESS.

Принцип роботи технології NFC
полягає в тому, що вона використовує
RFID зв'язок між електронними зам�
ками й стільниковими телефонами
останнього покоління з підтримкою
NFC.

Гості отримують інформацію про
номер кімнати і зашифрований ключ
на свій мобільний телефон до приїзду
в готель. Їм нема потреби реєструва�
тися на стійці служби розміщення. За
допомогою власного NFC�сумісного
мобільного телефону гості відкрива�
ють замок.

Аналітична компанія Juniper Rese�
arch повідомила, що за її прогнозами,
до 2013 року мобільними платежами
на основі технології NFC буде корис�
туватися 700 мільйонів чоловік по
всьому світу. Максимальне зростання
ринку мобільних пристроїв, чіпів і
послуг на основі NFC буде спостері�
гатися з 2011 по 2013 рік. А ми гово�
римо про 2012 рік!

Отже, встановлюючи перспективну
на сьогоднішній день систему INHO�
VA WIRELESS, ми одночасно робимо
крок уперед, запобігаючи необхід�
ності модернізувати свою систему в
майбутньому.

СПВ Компані Лтд.
м.Київ, вул. Т.Шамрила, 7А

тел.:   044 456 9444
факс: 044 244 9007

www.SPV.ua 


