
Ambiance™

Access Management Software

We make access in 
life smart and secure.
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Vyzkoušejte si software pro správu přístupu Ambiance ™ a objevte 
nejvíce flexibilní a nastavitelné řešení pro řízení přístupu, které zajistí 
přístup do vašich zámků dormakaba. Ambiance poskytuje zákaznický 
zážitek, který je vyžadován v hotelovém sektoru. 

Hodnota
Dnešní prostředí hotelových technologií se mění. Majitelé i IT manažeři 
hledají dlouhodobou hodnotu a návratnost svých investic. Společnost 
dormakaba použila pro software Ambiance stejný přístup jako u našich 
zámků. Platíte pouze za moduly, které používáte. Protože Ambiance je 
flexibilní řešení, umožňuje vám přidat další dostupné funkce, jako je 
mobilní přístup a on-line správa zámků v okamžiku, když jste připraveni na 
upgrade.

Připojení & Mobilita
Jako webová aplikace je Ambiance přístupná odkudkoli: stačí se přihlásit 
k zabezpečené webové stránce a získat přístup k informacím o svém 
objektu. Spravujte přístup zaměstnanců, spusťte zprávy. Změňte plány 
zamykání / odblokování dveří a vzdáleně informujte své zaměstnance o 
těchto změnách oznámením na obrazovce. 

Flexibilita
Ambiance je flexibilní na základě vašich požadavků. Můžete konfigurovat 
a spravovat 5 až 5 000 pokojů v jedné budově nebo ve více budovách. 
Rychle a snadno změnit konfiguraci místnosti z pokoje pro hosty 
na zasedací místnosti. Přidat nově vybudované konferenční centrum 
k vašemu řešení Ambiance je rychlé a snadné. 
Ambiance software nabízí také rozhraní s různými správami majetku 
třetích stran (PMS), prodejním místem, správou energie, systémy parkovacích bran a dalšími.

Uživatelská zkušenost
Hodnota času je v popředí uživatelského prostředí Ambiance. Noví uživatelé mohou snadno vytvářet karty pro hosty nebo 
zaměstnance, sledovat pracovní postupy na obrazovce s odkazem na vložený soubor kontextové nápovědy. Zaměření společnosti 
dormakaba na uživatelské rozhraní a zjednodušení pracovního postupu podporuje rychlejší školení uživatelů a jejich osvojení, což 
zajišťuje, že se vaši zaměstnanci soustředí na hosta místo učení se novému systému.

Opravdová pohostinnost spojuje pohodlí na recepci s komplexním 
zabezpečením v celém objektu.

PŘIZPŮSOBENÍ LINECÍ PRO SPRÁVU PŘÍSTUPU AMBIANCE
Ambiance RX
Vzdálená správa zámků pomocí Ambiance RX poskytuje maximální zážitek pro hosty v oblasti zabezpečení a zároveň 
maximalizuje efektivitu personálu hotelu. Když je hotelový personál propojen s on-line zámkovým hardwarem dormakaba, může 
sledovat aktivitu dveří prostřednictvím řady oznámení. Recepční mohou snadno provádět změny ubytování, aniž by se hosté 
vrátili na recepci. Mezi další funkce dálkového ovládání patří; audity karet a zámků, zrušení karet, prodloužení pobytů hostů, 
oznámení o pootevření dveří, oznámení o narušitelích, hlášení o stavu slabé baterie a oznámení o uklizeném a připraveném 
pokoji. Integrujte se s partnerskými řešeními třetích stran pro inteligentní automatizaci a správu pokojů.  

Ambiance MX 
Ambiance MX podporuje řešení dormakaba Mobile Access Solutions využívající otevření zámku pomocí mobilního telefonu,
Bluetooth Low Energy (BLE).

Ambiance PX
Ambiance PX se integruje s Keyscan Aurora společnosti dormakaba a poskytuje tak dokonalou správu řízení přístupu. Toto 
řešení je ideální pro hotely všech velikostí - smíšené bydlení a ubytování vyžadující centralizovanou kontrolu s flexibilitou 
segmentovaného využití pro ubytování hostů, nájemců, zaměstnanců, návštěvníků a pracovníků.  
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Přednosti systému

Konfigurace sítě

Flexibilní správa budov
Nakonfigurujte si přístupy v jedné nebo více budovách tak,
aby zahrnovaly pokoje pro hosty, zasedací místnosti,
vícepodlažní apartmány, vyhrazené prostory a společné
prostory.

Správa a zabezpečení systému
Omezte přístup do systému autorizovaným uživatelům na
základě jejich odpovědnosti. Tato základní funkce, spravovaná
vlastními uživatelskými právy a spojená s pokročilým
nastavením hesla a přístupu uživatelů, přidává do vašeho
systému další úroveň zabezpečení dat. 

Správa přístupu zaměstnanců
Nastavení přístupů ke všem vstupům pomocí kombinace
profilů zaměstnanců, definic skupin přístupových míst,
plánování přístupových míst a správy pověření.

Různé speciální karty
Využijte výhody našich speciálních karet pro rychlé a snadné
ovládání přístupu na úrovni zámku. Pomocí RFID karty můžete
zablokovat, odblokovat přístup k jednotlivým dveřím pro
zaměstnance a hosty; provádět rychlé audity zámků, zrušit
současný personál, kartu hosta, zablokování / odblokování a
provést diagnostika zámku.

Programování a audit zámku 
Pro funkce programování a audit zámků a pokročilé diagnostiky
pro odstraňování problémů použijte jednotku M-UNIT
dormakaba. Toto zařízení typu plug and play se snadno připojí
k vaší pracovní stanici přes USB port.

Monitorování přístupu
Sledujte aktivitu systému a zámku (volitelné) pomocí
knihovny tištěných zpráv, oznámení na obrazovce a
jednotlivých upozornění.

Správa přístupu hostů
Pracovníci na recepci jsou vedeni procesem registrace hosta
s intuitivními pracovními postupy a standardizovanými
obrazovkami. Ambiance obsahuje online nápovědu pro
podrobné pokyny k provádění funkcí, jako je vytváření dalších
a náhradních karet, úprava registrací, check-in / out a další.
Karty pro hosty lze vytvořit přímo v prostředí Ambiance nebo
prostřednictvím vašeho hotelového rezervačního systému
(PMS).



AMBIANCE SERVER

Podporované požadavky na hardware

CPU 2GHz/64-bit/quad jádro nebo rychlejší

RAM 16 GB/64-bit nebo vyšší

Ethernet Gigabit Ethernet - 1 Gb/sekund nebo větší

Disková jednotka (volné místo) 30 GB (minimum). Na základě růstu databáze a nastavení zálohování / archivace může být vyžadováno další místo na disku.

Podporované operační systémy / databáze

Podporované operační systémy

Microsoft Windows Server 2016 - pouze v angličtině
Windows Server 2012 R2 Standard - pouze v angličtině (vhodné pro všechny velikosti webu)
Windows 10 Pro / Enterprise - pouze v angličtině
(vhodné pouze pro stránky s maximálním počtem 200 zámků spojených s maximálně dvěma kodéry)

Databáze
SQL Server Express 2014* nebo SQL Server 2016 
*( součástí instalace Ambiance)

Připojení

Internet Pro služby vzdálené podpory je vyžadováno připojení k internetu.

IP Adresa
Statická (preferována)
Dynamická (DHCP)

MOŽNOSTI SERVERU (Chcete-li zjistit požadavky na možnosti, kontaktujte svého technického zástupce.)

USB Port
Port USB 2.0 nebo vyšší pro USB připojené kodéry a / nebo jednotky M-UNIT, když je server určen jako pracovní
stanice.

Ambiance SQL DB Backup    Zálohy budou konfigurovány na USB flash disk, pokud neexistuje síťová záloha                      

Připojení ke vzdálené podpoře    Teamviewer (www.teamviewer.com)

Video Pro připojení obrazovky je vyžadována grafická karta

Porty

Webové uživatelské rozhraní Port 80 (HTTP)  |  Port 443 (HTTPS)

Kodér (TCP/IP) Port 28000 (TCP)

PMS
Port 8265 (TCP / Oracle FIAS)
Port 8264 (dormakaba IRS)
Port 1619 (dormakaba web services)

Virtual Machine or Private Hosting

Virtuální prostředí 
Privátní hosting

Virtuální prostředí a privátní hosting jsou podporovány na základě výše uvedených požadavků na hardware a operační 
systém. Vyžaduje se vyhrazený procesor a RAM.

Podpora rozhraní pro správu softwaru (PMS)

K dispozici jsou následující protokoly rozhraní PMS: Web Services, TCP / IP a Serial (omezená dostupnost)
Chcete-li ověřit kompatibilitu integrace, kontaktujte svého poskytovatele PMS. Společnosti PMS, které se chtějí integrovat do Ambiance, mohou
kontaktovat: info@bono-hs.cz

PRACOVNÍ STANICE

Podporované požadavky na hardware

CPU
2nd Generation Intel Core i5 (2GHx nebo větší)
3 nebo 4 jádrový i5 procesor nebo ekvivalent nebo rychlejší

RAM 8 GB nebo větší

Ethernet Gigabit Ethernet - 1 GB/sekund nebo větší

Disková jednotka (volné místo) 50 MG

Podporovaný operační systém / webový prohlížeč

Podporované operační systémy   Windows 8.1 Pro/Enterprise  |  Windows 10 (Ambiance V 1.4 nebo vyšší) Pro/Enterprise - pouze v angličtině

Webové prohlížeče
Google Chrome (poslední verze)
Microsoft Edge (poslední verze)
Microsoft Internet Explorer v11 (vyžaduje povolit skriptovací možnosti ActiveX, Meta Refresh)

Doporučené rozlišení obrazovky          1366 x 768 nebo větší

Poznámka:
dormakaba nezodpovídá za vady vzniklé instalací na alternativní hardwarové konfigurace nebo operační systémy.

Technické požadavky
Následující informace uvádí seznam podporovaných hardwarových, softwarových a konfiguračních požadavků potřebných k instalaci a
spuštění softwaru Ambiance na serveru a pracovních stanicích. Na základě konfigurace a použití webu mohou být vyžadovány další
hardwarové prostředky. Podrobnosti získáte od svého technického zástupce.

Autorizovaný výhradní distributor pro ČR: BONO-HS,s.r.o., www.bono-hs.cz 


