
Soluções
para hotéis



Um hóspede satisfeito
é a melhor vitrine

Na dormakaba sabemos que a primeira impressão à entrada de um hotel 
é essencial. Agora, mais do que nunca, o setor hoteleiro necessita de 
marcar a diferença, para alcançar uma identidade de marca como valor 
acrescentado.

Contamos com soluções para que a entrada e a saída do seu hotel estejam 
protegidas, além de serem cómodas e seguras para os seus visitantes.
Deste modo, oferecemos soluções inovadoras e um serviço cinco estrelas 
para a proteção de pessoas e bens. Colocamos à sua disposição uma 
solução hoteleira integral, tanto a nível de equipamentos quanto a nível de 
gestão.

Com as soluções dormakaba para hotéis irá disfrutar de uma livre 
circulação pelos espaços habilitados para tal, com a organização, a 
segurança e a comodidade que os seus clientes esperam.
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O que oferecemos?
Soluções e 
serviços 5  para 
hotéis

O Ambiance é a solução da dormakaba para a gestão e a administração
dos acessos ao seu hotel. É uma solução flexível e escalável, que o ajudará 
a oferecer a melhor experiência aos seus clientes.

O Ambiance irá permitir-lhe:

- Uma gestão flexível do espaço
- Um controlo sistematizado para maior segurança e organização
- Deter o controlo da administração dos acessos do seu pessoal
- Dispor de uma ampla gama de meios de identificação
- A programação e a auditoria das suas fechaduras
- A monitorização do controlo de acessos
- A administração do acesso dos hóspedes, mesmo antes da sua chegada
- - Gerir equipas online ou autónomas
- Utilizar dois tipos de aberturas: com cartões tradicionais, de proximidade,
ou com o smartphone 
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