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systém vydávania kariet

automated kiosk system

V kancelárskom komplexe HillSide
sme začiatkom marca 2020 uviedli do
prevádzky automat na vydávanie kariet
Yammaya, s cieľom uľahčiť vstup a
ochrániť recepčných a návštevníkov pred
infekciou.

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.

Kancelársky komplex, ako najnovšia perla obchodného
regiónu, vznikol medzi južným a centrálnym regiónom
Budína, snaží sa poskytovať funkčné ale kreatívne
prostredie. Nie je náhoda že táto prominentná budova
prilákala exkluzívnych nájomníkov, pre ktorých je
dôležitá bezpečnosť a rýchly vstup pre návštevníkov.

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.

Systém Yammaya je použiteľný na miestach, kde
vstup prebieha tradičným kartovým spôsobom. Na
vydanie kariet návštevám alebo zamestnancom nie
je potrebný personál. Pomocou našich automatov
môže naďalej fungovať hoci aj niekoľko desiatok rokov
používaný kartový systém. Registrácia návštevníkov a
vydávanie kariet zamestnancom systémom Yammaya
je moderné a rýchle riešenie.
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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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Prednosti automatického vydávania kariet:
Bezpečnostná služba získa presný obraz o
tom, kto sa kedy zdržuje v budove. Pomocou
systému Yammaya budú zapísané mená všetkých
vstupujúcich osôb
Používaním automatov na vydávanie kariet
možno
predísť
osobnému
kontaktu,
nevyhnutnému pri tradičnom spôsobe vstupu, čo
pomáha chrániť zdravie oboch strán
Automat možno spojiť hoci aj s už dlho
používanými kartovými vstupnými systémami
Použitím všetkých funkcií automatu na vydávanie
kariet môžete vytvoriť rýchly a dynamický vstup
do budovy
Pri použití automatu nie je potrebný personál na
recepcii budovy

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

Automaty na vydávanie vstupných kariet Yammaya
sú pripojené na modul rezervácie APFM helpdesku,
kde môže bezpečnostná služba vykonať administráciu
vstupu už registrovaných návštev a zapísať odchod
osôb, ktoré vstúpili. V danom prípade môže
návštevníka zapísať aj bezpečnostná služba (ak je
na vstup potrebné schválenie), dokonca je možné
na zozname sledovať počet návštevníkov, ktorí sa
nachádzajú v budove, respektíve aj to, koľko hostí sa u
ktorého nájomníka aktuálne zdržuje.

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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