CONTROL ACCES
O OFERTĂ GLOBALĂ PENTRU GESTIUNEA
CLĂDIRILOR ŞI SOLUŢIILOR PENTRU DIVERTISMENT
De la stadioane la teatre şi tribune sigure pentru fani satisfăcuţi
Grupul Zucchetti satisface
nevoile tuturor celor care
gestionează evenimente
sportive, spectacole şi
activităţi de divertisment cu
număr mare de vizitatori, cu
o platformă completă de
soluţii integrate pentru
gestiunea clădirilor:
siguranţă, confort şi
libertate de mişcare pentru
fani, servicii noi pentru
cluburile sportive şi
operatorii clădirilor.
GUA RD I A N

CE
Zucchetti oferă operatorilor de clădiri şi
clienţilor o platformă inovatoare şi
omogenă care reduce costurile
operaţionale, facilitează garantarea
siguranţei şi gestionarea unui număr mare
de vizitatori într-o perioadă scurtă de timp.
De mai mulţi ani ne-am concentrat atenţia
asupra analizării şi rezolvării problemelor
referitoare la control acces şi siguranţa
clădirilor utilizate pentru evenimente
sportive şi de divertisment.
Fie că este vorba de un stadion, un teatru,
un parc tematic, un cinematograf sau o
expoziţie, dumneavoastră ca şi operator
trebuie să aveţi lucrurile sub control.

ROMANIA

SOFTWARE & ICT SOLUTIONS

Cu ajutorul sistemului complet de control
acces Zucchetti (aplicaţie software,
terminale şi turnicheţi) garantaţi fanilor
intrarea în clădire în mod comod şi în
siguranţă în cel mai scurt timp posibil:
Zucchetti permite verificarea a 1,000 de
intrări în fiecare oră.
Nu este doar o simplă soluţie de control
acces ci o platformă de gestiune control
acces integrată care gestionează toate
tipurile de evenimente şi spectacole
pentru a îmbunătăţii experienţele
generatoare de venituri ale fanilor.
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CUM
Dacă dumneavoastră ca operator trebuie să
gestionaţi evenimente cu un număr
considerabil de vizitatori, de exemplu clădiri
mari cu un număr mare de intrări, cu zone
pentru VIP-uri, invitaţi şi porţi cu acces
dezactivat, ştiţi că siguranţa persoanelor şi
mediului începe de la intrare.
Controlul securităţii este întotdeauna
garantat, chiar şi în cazul în care datele
sunt deconectate total sau temporar,
datorită unei aplicaţii de gestiune a
accesului care controlează o structură
automatizată a turnicheţilor înalţi, tripozi şi
palmtop-uri, împreună cu cititoarele de
card multi-ticketing Guardian (cod de bare,
proximitate şi magnetice) bazate pe PC
care sunt prevăzute cu un ecran luminos
multicolor de 10" care sprijină
comunicarea dintre utilizatori şi agenţii de
securitate şi unde de asemenea puteţi să
încărcaţi reclame şi mesaje promoţionale de
marketing pentru fani.
Când nu există posibilitatea implementării
unei infrastructuri de reţea cu fir, precum în
cazul clădirilor sau sălilor de concert mai
mici, Zucchetti vă oferă o aplicaţie web de

control acces centralizat aflată în propriul
Centru de date. Aplicaţia software se
bazează pe o infrastructură unificată care
exploatează reţele WiFi şi transmiterea
pachetelor de date, specifice pentru
telefoanele mobile, permiţând utilizarea
dispozitivelor fixe şi mobile, precum
PDA-urile, pentru gestiunea si controlul
accesului.
Fanii cu toate tipurile de bilete şi carduri de
sezon (print@home şi bilete electronice),
datorită ansamblului de tehnologii de tip
cod de bare şi RFID Proximity pot avea
acces cu uşurinţă în clădire prin intermediul
porţilor, turnicheţilor înalţi, porţilor
pivotante sau terminalelor portabile.
Identificarea biletelor mobile, în timpul
evenimentului, se realizează prin
intermediul palmtop-urilor de ultimă
generaţie (WiFi, GPRS, EDGE şi UMTS) care
au capacitatea de a schimba informaţii în
timp real cu aplicaţia software de Control
Acces Central. Sistemul de eliberare bilete
bazat pe web poate transmite mai departe
toate biletele evenimentului în format XML
către aplicaţia software Control Acces
Central instalată în Centrul de date

Zucchetti. Mai multe sisteme de emitere
vor putea furniza simultan şi în timp real
listele cu utilizatori pentru acelaşi
eveniment pentru care accesul este aprobat
(white list) sau refuzat pentru un anumit
sector (black list).
Sistemul de control acces are o conexiune
în timp real cu controlul validităţii pe server
care asigură operatorii şi managerii
clădirilor împotriva fraudelor şi biletelor
contrafăcute. Toate datele sunt
întotdeauna în siguranţă: în cazul în care
conexiunea la sistemul server se întrerupe
temporar, Guardian include activarea
automată a sistemului de „toleranţă la
erori” care asigură accesul la datele de
rezervă în orice moment. În plus, acelaşi
sector nu poate fi accesat de la porţi
diferite prin reutilizarea aceluiaşi bilet,
deoarece terminalele Zucchetti au o funcţie
de anti-pass back.

DE CE
Cu ajutorul sistemului Zucchetti, uşor şi rapid în gestionare şi
operare şi care integrează aplicaţii multiple, vă puteţi surprinde şi
încânta fanii. Prin combinarea standardelor de înaltă siguranţă,
confortului superior şi sistemelor inovatoare bazate pe IT cu o
tehnologie de ultimă generaţie puteţi îmbunătăţi experienţa
vizitatorilor şi satisfacţia fanilor oferind oportunităţi emoţionante şi
de valoare ridicată.
Soluţia Zucchetti pentru gestiunea clădirilor satisface toate
necesităţile operatorilor: o platformă flexibilă care suportă toate
tipurile de tehnologii şi integrări cu sisteme externe.
O modalitate nouă de reducere a costurilor, de dezvoltare a afacerii
şi de raţionalizare a proceselor referitoare la clădire având
întotdeauna în vizor nevoile clienţilor.

ZUCCHETTI: MEREU CU UN PAS ÎNAINTE PENTRU TINE ŞI FANII TĂI!

Serviciu de concepere şi
realizare smart carduri:
selectăm cea mai bună
combinaţie pentru cuburi/clădiri
Sistem POS şi plăţi fără numerar:
6 milioane de tranzacţii monetare în fiecare zi
Sistem de apartenenţă şi CRM:
uşor de instalat şi complet
integrabil cu alte platforme IT

Ticketing & Acreditare:
integrare cu terţe
portaluri web

Control acces şi mobil:
acces rapid şi în siguranţă a mii de fani

Gestionarea energetică
a clădirilor:
răspunsul inteligent la problemele
cererii de energie

Supraveghere video CCTT:
cameră IP integrată cu turnicheţi

