
VÝZVA   

Grand Hotel Kempinski je pětihvězdičkový luxusní hotel v Rize, situovaný v samotném srdci lotyšské 
metropole. Elegantní hotel nabízí nejvybranější kolekci 141 krásných pokojů a apartmá společně
s celodenním stravováním, střešní restaurací a skvostnými lázněmi. Hotelový management hledal nový 
systém pro řízení přístupu využívající síťovou technologii IP, jenž bude spolehlivý, stylový a bude
snadné jej nainstalovat. Když náš integrační partner, společnost Datu tehnoloģiju grupa, dostal
za úkol nainstalovat nový přístupový systém, zadání bylo jasné:

Grand Hotel Kempinski dostal 
zabezpečení 2N

Inovativní funkcionalita
a snadná správa

Důraz na exkluzivitu
a jednoduchou instalaci

Když jsme vybírali pro hotel nový systém řízení přístupu, zajímaly nás především nejnovější 

produkty s moderní technologií a skvělým designem. Proto jsme zvolili produkty 2N. Splnily 

všechny naše požadavky i očekávání na funkcionalitu a jednoduchou správu.

zástupce 

Grand Hotel Kempinski

Otevřené, integrované
a spolehlivé řešení

POHODLNÝ
A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP 

Zaměstnanci mohou bezpečně 
přistupovat do svých pracovních 
prostor pomocí čtečky RFID. Stačí se 
dotknout venkovního modulu pomocí 
čipové karty a mohou vstoupit. 
Jednotka pro řízení přístupu má také 
elegantní vzhled.

JEDNODUCHÁ
SPRÁVA

Interkomy a jednotky pro řízení 
přístupu lze nastavovat vzdáleně 
prostřednictvím nástroje 2N® Access 
Commander, takže bezpečnostní 
agentura může monitorovat hotelový 
komplex v reálném čase.

MODULARITA 

Přístupový systém 2N poskytuje 
dodatečné možnosti pro další 
přístupové technologie, které lze 
přidat v budoucnosti, například 
modul Bluetooth, modul čtečky
otisků prstů nebo mobilní 
videoaplikaci 2N®.

SUCCESS
STORY

Luxusní vzhled přístupových 
jednotek v hotelovém interiéru
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ŘEŠENÍ 

2N® INDOOR TOUCH 2.0 2N® IP VERSO 

Na recepci a v nadstandardních, 

exkluzivních hotelových pokojích 

včetně prezidentského apartmá 

byly nainstalovány odpovídací 

jednotky 2N® Indoor Touch 2.0. 

Tento stylový vnitřní komunikátor 

obsahuje 7" displej s temperovaným 

sklem a konektivitu Wi-Fi. Jde 

o nejnovější high-endový model

v řadě odpovídacích jednotek 2N

a je navržen speciálně pro luxusní

apartmá.

U hlavního vchodu do budovy 

a v prezidentském apartmá byl 

nainstalován bezpečnostní interkom 

2N® IP Verso se čtečkou RFID. 

Interkom IP Verso získal prestižní 

ocenění Red Dot Design Award 

a vyniká modularitou, luxusním 

designem a rozšířenými možnostmi.

2N ACCESS UNIT 2.0 

U služebních vchodů byly 

nainstalovány přístupové jednotky 

2N® Access Unit 2.0 RFID, určené pro 

všechny zaměstnance. To umožňuje 

hotelovému managementu přidělovat 

speciální přístup uklízečům, personálu 

nebo recepčním a kontrolovat, kdo 

vstoupil do určité zóny či dveří.

Náš partner se rozhodl použít při řešení této výzvy produkty z portfolia 2N:

Konfi guraci a správu celého přístupového systému zajišťuje nástroj 2N® Access Commander. 
Prostřednictvím grafi ckého přístupového rozhraní se hromadně nastavují přístupová oprávnění a specifi cké 
funkce, například kdo má přístup do konkrétních dveří či zón. V budoucnosti bude také možné přidat 
časový a docházkový systém, jenž bude zaznamenávat docházku zaměstnanců.

2N® ACCESS COMMANDER 


