Gatelock® Passersystem

Det smarta betalsystemet
för campingar och stugbyar

Gatelock®
Är ett RFID-baserat passersystem speciellt
framtaget för camping och stugbyar
Gatelock® består av ett antal olika enheter som
programmeras för respektive ändamål, t.ex. RFID-läsare
för öppning av bom och dörrar, styrning av dusch eller
liknande.
RFID-tagg - Plastkort, armband eller nyckelbricka
RFID är ett robust och välbeprövat system med hög
driftsäkerhet för identiﬁering av personer paket mm. och
taggar kan komma i många olika format.
Öppna och betala
Personalen programmerar lätt upp taggar som gästen
sedan kan öppna dörrar, duscha eller handla i butik med.
För gästen är det smidigt att alltid ha pengar tillgängligt
på kortet och slippa att släpa på plånboken.
Tillgängligheten ökar även omsättningen på
betaltjänsterna, det ﬁnns alltid pengar när barnen vill ha
glass och man saknar aldrig mynt i duschen.
Systemet har även koppling till DL Book IT och Turbo som
är de vanligaste bokningssystemen i branschen.
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Våra enheter
Passer-/betalläsare
En fukt- och dammsäker läsare för inom- och
utomhusbruk som kan användas för öppning av
bom, dörrar mm. eller som betalläsare för dusch
eller tvättmaskin.
Passerläsare
● Upp till 18 olika dörrtyper och 65 000 unika
dörrar.
Valbara funktioner:
● Invändig tryckknapp för öppning.
● Antipassback - Tid eller registrerad utpassering
krävs innan ny inpassering kan ske.
● Begränsad inpassering för städpersonal.
● Invändigt öppningsrelä för ökad säkerhet.
Betalläsare
● Upp till 12 olika kostnadsnivåer
● 1 - 99 kr per aktivering.
● Upp till 9 st. gratisduschar /dag.
● Pausfunktion för att spara varmvatten.

Saldoläsare
Saldoläsaren ger gästen möjlighet att själv kontrollera sitt saldo
genom att hålla upp taggen mot läsaren.
Enheten är endast för inomhusbruk.

Programmeringsenhet
Programmeraren ansluts till datorn i receptionen och används för
att programmera taggar genom den medföljande programvaran.

Kassaterminal
Med kassaterminalen i butiker, kiosker, minigolfuthyrning mm. så
kan taggarna användas som betalmedel på hela anläggningen.

Taggar
Taggar kan ha många färger och former och passar olika
människor i olika situationer, här är några exempel.

Armband/nyckelbricka
Med ett armband minskar risken för förlust av tagg avsevärt vilket
bidrar till en bättre upplevelse för gästen och avlastar personalen.

Kort
Våra kort är extra tjocka och av högsta kvalitét för hög
pålitlighet. Korten levereras normalt vita, med Gatelock®-logga
men kan även beställas med egen logga.
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