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A verdadeira hospitalidade é sinônimo de conforto na recepção e segurança 
em todo o hotel.

LICENÇAS COMPLEMENTARES DO AMBIANCE

Experimente o software de gerenciamento de acesso Ambiance™ 
e descubra uma solução flexível e escalável que aprimora o 
desempenho e o controle das suas fechaduras dormakaba. 
Ambiance proporciona a experiência que o cliente espera de um 
hotel.

Valor
O panorama tecnológico dos hotéis está mudando. Muito 
proprietários e gerentes de TI buscam valor a longo prazo e 
retorno do seu investimento em tecnologia. A dormakaba aplica o 
mesmo conceito no Ambiance e na qualidade dos seus hardwares.
Pague apenas pelos módulos que você usa. A flexibilidade do 
Ambiance permite incorporar outras funções, como o acesso por 
smartphones ou o gerenciamento remoto das fechaduras, se você 
quiser melhorar o sistema.

Conectividade e mobilidade
Como um aplicativo baseado na rede, você pode acessar o 
Ambiance a partir de qualquer lugar: basta fazer login em sua 
página web para acessar as informações do hotel. Gerencie o 
acesso da equipe, execute relatórios, altere os horários de 
bloqueio / desbloqueio das portas e notifique sua equipe 
remotamente, através de notificações.

Escalabilidade
Ambiance pode ser dimensionado de acordo com as necessidades 
do seu hotel. Você pode gerenciar de 5 a 5.000 quartos (ou mais) 
distribuídos em um ou mais edifícios. As configurações podem ser 
alteradas de forma rápida e fácil, por exemplo, adicionar uma sala 
de conferências recém construída ou alterar a configuração de um 
quarto para uma sala de reunião. O software Ambiance também 
interage com diferentes sistemas de gestão hoteleira de terceiros 
(PMS), pontos de venda, portões de estacionamento entre outros.

Experiência de usuário
Economizar tempo é fundamental na experiência do usuário. As chaves dos hóspedes ou dos funcionários podem ser 
facilmente criadas, seguindo as etapas e, se necessário, consultando a biblioteca de informações do sistema. A dormakaba 
se esforça para simplificar a interface do usuário e o processo de trabalho, para que os colaboradores aprendam a usá-lo 
rapidamente, tendo mais tempo para se concentrarem nos clientes.

Ambiance RX
O gerenciamento remoto de fechaduras do Ambiance RX é um serviço inovador que oferece grande segurança para os 
hóspedes. Combinado com o hardware das fechaduras online da dormakaba, a equipe do hotel pode rastrear as atividades 
das portas por meio de notificações. O pessoal da recepção pode facilmente realizar alterações nos quartos sem que os 
hóspedes tenham que retornar à recepção. Inclui funções remotas, como: auditoria e cancelamento de chaves, extensão da 
estadia dos hóspedes, notificações de porta aberta e invasor usando o cartão chave, relatório de bateria com pouca carga e 
notificações de quartos prontos. Compatível com soluções de parceiros para automação de salas inteligentes e gestão do 
fluxo de pessoas.

Ambiance MX
O Ambiance MX é compatível com as soluções de acesso móvel da dormakaba que usam nossas fechaduras com Bluetooth 
Low Energy (BLE).

Ambiance PX
O Ambiance PX integra-se ao Keyscan Aurora da dormakaba para fornecer o máximo em gerenciamento de controle 
acesso ao perímetro. Esta solução é ideal para hotéis residenciais de qualquer tamanho que exijam um controle 
centralizado e flexível, segmentado por hóspedes, inquilinos, funcionários, visitantes e prestadores de serviços.
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Resumo do sistema

Topologia

 Diagnósticos  
online, suporte 
técnico remoto

Interface Serial, 
TCP / IP ou 
Web service

USB ou 
Codificador RFID

Unidade de manutenção

Cabo para download

Administração

Relatórios

*Os codificadores RFID se comunicam diretamente com o servidor e 
exigem uma porta aberta para se conectarem.

Gerenciamento flexível do edifício
Configure o acesso às instalações do hotel, incluindo 
quartos, salas de reuniões, suítes com várias portas, 
áreas restritas e áreas comuns.

Controle sistêmico para maior segurança
Acesso limitado a usuários autorizados, de acordo com o 
nível de responsabilidade. Este recurso personalizável 
com suas configurações de acesso de nível PCI distingue 
os usuários por funções, através de senhas, aumentando 
o grau de segurança do sistema.

Gerenciamento de acesso da equipe
Controle o acesso a todas as áreas do hotel combinando 
perfis, programando os pontos de acesso, agrupando-os 
e gerenciando as credenciais.

Vasta gama de chaves especializadas
Aproveite nossas chaves especializadas para obter 
controle de acesso rápido e fácil no nível da fechadura. 
Com o cartão RFID, você pode bloquear ou permitir o 
acesso dos hóspedes e funcionários, executar auditorias 
nas fechaduras, cancelar a chave de um funcionário ou 
hóspede, abrir / fechar a trava e fazer um diagnóstico da 
fechadura.

Programação e auditoria da fechadura
Use a unidade de manutenção dormakaba para 
programar e auditar a fechadura e realize um 
diagnóstico avançado para solução de problemas. Este 
dispositivo, que não requer instalação, conecta 
facilmente ao seu computador, através de uma porta 
USB.

Monitoramento do controle de acesso
Controla a atividade da fechadura (opcional) integrando 
uma biblioteca de relatórios impressos, notificações e 
alertas específicos.

Gerenciamento de acesso dos hóspedes
A equipe da recepção é orientada durante o processo de 
checkin, através de telas padronizadas e intuitivas. O 
Ambiance inclui uma ferramenta para ajuda online, 
fornecendo instruções detalhadas das funções principais, 
tais como: modificação de registros, criação de novas 
chaves de substituição, entradas / saídas e etc. As chaves 
dos hóspedes podem ser criadas diretamente com o 
Ambiance ou através do seu sistema de gerenciamento 
(PMS).

Servidor PMS

Recepção – 
Equipamento PMS

Recepção – 
Equipamento PMS

USB ou 
Codificador RFID

USB ou 
Codificador RFID
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