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HillSide

HillSide

kártyakiadó rendszer

automated kiosk system

A HillSide irodakomplexumban 2020.
március elején helyeztük üzembe
Yammaya kártyakiadó automatánkat,
hogy segítsük a beléptetést, valamint
megvédjük a recepciósokat és a látogatókat a fertőzéstől.

At the beginning of March 2020 we
installed the Yammaya automated kiosk
at the HillSide office complex to assist
entry and to protect both receptionists
and visitors from infection.

Az irodakomplexum a Dél-Buda és Central-Buda
régió találkozásánál kialakult üzleti régió legújabb
gyöngyszemeként igyekszik funkcionális, de kreatív
környezetet biztosítani partnercégeinek. Nem
véletlen, hogy ez az illusztris épület olyan exkluzív
bérlőket vonzott magához, akik számára fontos a biztonság és látogatóik hatékony, gyors beléptetése.

The office complex, as the latest gem of the business
region formed at the meeting of the South Buda and
Central Buda regions, strives to provide a functional
but creative environment for its partner companies.
It is no coincidence that this illustrious building has
attracted exclusive tenants who care about security
and fast, efficient entry for their visitors.

A Yammaya rendszer olyan helyeken használható,
ahol a beléptetés hagyományos, kártyás módszerrel történik. Nem szükséges személyzet ahhoz, hogy
a vendégek vagy dolgozók belépőkártyát kapjanak.
Automatáink segítségével az épület akár évtizedes
kártyás rendszere működhet tovább. A látogatók
regisztrálása, a dolgozói kártyák kiadása a Yammayával
modern, egyszerű és gyors.

The Yammaya system can be used where a traditional card-based system is already in place. Staff is not
needed for guests or workers to receive entrance
cards. With the help of our kiosks, even a building’s
decade-old card system can be kept in place. With
Yammaya, guest registration and the issuance of staff
cards is modern, fast and simple.
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Az automatikus kártyakiadás előnyei:
A biztonsági szolgálat pontos képet kap
arról, hogy mikor, ki tartózkodik az épületben. A
Yammaya segítségével az összes beléptetett
személy név szerint rögzítésre kerül
A kártyakiadó automata használatával elkerülhető a hagyományos beléptetéssel járó
személyes kontaktus, mely segít megóvni mindkét fél egészségét
Az automata akár régóta használt kártyás beléptető rendszerekkel is összeköthető
A kártyakiadó összes funkcióját igénybe véve
gyors, dinamikus beléptetést alakíthat ki az
épületben
Az automata igénybevételével nincs szükség
személyzetre az épület recepcióján

Advantages of automated card issuance:
Security staff have an exact picture of who is in
the building at any given time. With Yammaya’s
help the name of every single person who enters
is registered
An automated kiosk allows you to eliminate the
personal contact needed for traditional card
entrance, which helps protect health on both
sides
The kiosk can also be connected to a long-used
Access Control System
All of the kiosk’s functions work together to
provide fast, dynamic building entry
The system’s automation eliminates the need for
staff at the reception area of the building

A Yammaya kártyakiadó automaták az APFMhelpdesk foglalás moduljához csatlakoznak, ahol
a biztonsági szolgálat a korábban regisztrált látogatók belépését adminisztrálhatja és a belépett személyek távozását is rögzítheti. A biztonsági szolgálat
adott esetben saját maga is rögzíthet látogatót (ha
a belépéshez jóváhagyás szükséges), sőt a listában
nyomon követheti az épületben lévő látogatók számát,
illetve, hogy aktuálisan melyik bérlőnél hány vendég
tartózkodik.

Yammaya automated kiosks are connected to the
APFM helpdesk booking module, where the security
staff can administer the entry of previously registered
visitors and also record the departure of logged-in
individuals. The security staff may, if necessary, record
the visitors manually (if approval is required for entry), and may even keep track of the number of visitors in the building and the number of guests currently
staying with the tenant.
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