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Z początkiem marca 2020 roku, zainsta-
lowaliśmy automatyczne kioski Yammaya  
w kompleksie biurowym HillSide, aby  
ułatwić proces wejścia oraz chronić zarówno 
recepcjonistów, jak i gości przed infekcjami.

Biurowiec, jako najnowsza perełka regionu bizne-
sowego utworzonego na spotkaniu regionów Budy  
Południowej i Środkowej, stara się zapewnić funkc-
jonalne, a także kreatywne środowisko dla swoich 
firm partnerskich. To nie przypadek, że ten znakomity  
budynek przyciągnął ekskluzywnych najemców, 
którym zależy na bezpieczeństwie i sprawnym wejściu 
dla gości.

System Yammaya może być stosowany tam, gdzie  
istnieje już tradycyjny system wejściowy. Za pomocą 
naszych kiosków możliwe jest utrzymanie nawet  
najbardziej tradycyjnego systemu. Personel nie jest 
potrzebny, aby goście czy pracownicy otrzymali  
wejściówkę. Dzięki Yammaya, rejestracja gości  
i wydawanie kart pracownikom jest nowoczesne,  
szybkie i proste.

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

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.

The Yammaya system can be used where a tradition-
al 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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Zalety automatycznego wydawania kart: 
Ochrona widzi jakie osoby przebywają  
w budynku w danym momencie. Za pomocą 
Yammaya rejestrowane jest nazwisko każdej  
wchodzącej osoby
Kiosk pozwala wyeliminować kontakt osobisty, 
potrzebny przy tradycyjnym sposobie wejścia  
z kartą, co wspomaga ochronę zdrowia po obu 
stronach
Kiosk można podłączyć do starego systemu  
kontroli dostępu
Wszystkie funkcje kiosku współpracują ze sobą, 
aby zapewnić szybkie, dynamiczne wejście do  
budynku
Automatyka systemu eliminuje konieczność  
obecności personelu w recepcji budynku

Zautomatyzowane kioski Yammaya połączone są  
z modułem rezerwacji helpdesku APFM, gdzie  
pracownicy ochrony mogą zarządzać wprowadza-
niem wcześniej zarejestrowanych gości, a także  
rejestrować odejście zalogowanych osób. Pracownicy 
ochrony mogą, w razie potrzeby, ręcznie rejestrować 
odwiedzających (jeśli wymagane jest zezwolenie na 
wejście), a nawet śledzić liczbę osób w budynku i gości 
przebywających obecnie u najemcy. 

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

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 en-
try), and may even keep track of the number of visi-
tors in the building and the number of guests currently 
staying with the tenant.
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