
Nutikas viis 
klientide vastuvõtuks!

VALNES WEBLOCK ONLINE LUKUSTUSLAHENDUS HOTELLIDELE

Valnes WebLock on täislahendus hotellidele 
digitaalsete võtmete väljastamiseks veebis. Tänu 
Valnes WebLockile saate pakkuda klientidele 
täielikku kontaktivaba kogemust hotelli külastamisel!Safer Life

Hotellikülastajale 
edastatakse tuppa 
sisenemiseks mobiilne 
ligipääs või personaalne 
sisenemiskood ilma, et 
klient peaks registreerimis-
letis peatuma. Mobiili-
rakenduse allalaadimine 
pole samuti vajalik. 

Külaline saab oma 
viibimist pikendada 
ilma, et oleks vaja 
hotelli fuajees 
pääsukaarti uuendada. 
Niisamuti saab 
uksekaardile lisada 
distantsilt pääsuõigust 
nt spaasse. 

Külalised saavad 
mobiiltelefoni või 
pääsukoode kasutades 
siseneda hotellipaketis 
ettenähtud aladesse – 
näiteks restoranidesse, 
spaasse jne. Ja avada 
mobiiltelefoniga isegi 
külmkapi ukse!

Koristajate 
juurdepääs 
tubadele toimub 
reaalajas välja-
registreerimise 
alusel. 
Automaatsed 
koristusaja 
aruanded. 

ONLINE 
CHECK-IN

LIGIPÄÄSU UUENDAMINE 
DISTANTSILT

MUGAV HOTELLI-
PAKETTIDE HALDUS

TÕHUS KORISTUS-
SÜSTEEMI JUHTIMINE
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Valnes WebLock tarkvara ja riistvara täis-
lahendus võimaldab hotellikülalistele pakkuda 
täielikult kontaktivaba klienditeenindust.

VALNES WEBLOCKI KASUTAMIST 
SAAB ALUSTADA KAHEL VIISIL:

Valnes Weblock pakub 
nii tarkvara kui riistvara

2Uute lukkude paigaldamine

Parim lahendus uutele hotellidele või kui 
olemasolevad hotellilukud vajavad asendamist. 
Hotellid eelistavad enamasti meie RFID-
nutilugejaid, mis võimaldavad külalistel 
mobiiltelefoniga check-ini teha või ruumide 
kasutamisel tavalisi kiipkaarte kasutada. 
Kortermajad, hostelid ja lühiajalise rendi 
haldurid valivad enamasti nutikad RFID-
koodpaneelid, mis annavad külalistele võimaluse 
kasutada personaalseid sisenemiskoode. 
RFID-koodpaneele saab võrguühenduseta režiimis 
kasutada ka ajutiste elektri- ja internetikatkestuste 
ajal. Nii Valnes WebLocki kaardilugejad kui ka 
koodpaneelid võivad olla kaabliga või ilma. 
Traadita ühenduse valikut on lihtsam paigaldada, 
samas kaabliga valikul on madalamad 
hoolduskulud. Kontrollereid saab ühendada 
Internetti WIFI, võrgu, 5G, LAN või BLE kaudu.

1Olemasolevate hotellilukkude 
uuendamine 

Online check-in võimaluse lisamiseks 
pole vaja olemasolevaid uksi ja 
lukustust välja vahetada. Hotelliukse 
luku sisse paigaldatakse kontroller, mis 
ühendab ukseluku internetti WIFI, 
kaabelvõrgu, 5G, LAN või BLE kaudu. 
Hotelli külalised saavad ukse 
avamiseks kasutada turvalist veebilinki 
või personaalset QR-koodi, mis 
saadetakse kliendile e-posti või 
tekstisõnumiga. 

Kui hotellil on oma mobiilirakendus, 
saab sinna lisada ukse avamise 
funktsiooni. Paralleelselt saab hotellis 
jätkata ka uksekaartide kasutamist. 
Valnes WebLock BLE-kontroller sobitub 
enamiku hotellilukkude, elektrilukkude 
ja elektrivasturaudadega.



Integreerimine majutustarkvara 
ja -rakendustega

Mews Property Management Systemi 
integratsioon Valnes WebLockiga 
võimaldab hotellikülalise teekonna täielikult 
automatiseerida alates broneerimisest kuni 
arveldamiseni, minimeerides personali 
tööaega ja tagades turvalise sotsiaalse 
distantseerumise. Hotellituppa sisenemiseks 
saadetakse klientidele e-kirja või teksti-
sõnumi teel Mewsi kaudu automaatselt 
ukse avamiseks Valnes WebLock 
personaalne veebilink või sisenemiskood.

GuestJoy on suurepärane vahend kliendi-
suhtluse haldamiseks ja oma külalistega 
ühenduse hoidmiseks. Planeeritud automati-
seeritud e-kirjad aitavad külalistel veebis 
hotelli sisse registreeruda, tellida toateenindust 
või muid lisateenuseid ning koguda tagasi-
sidet. Valnes WebLockiga integreerituna 
saadab Guestjoy automaatselt isiklikud 
sisenemiskoodid või veebilingi, mida 
kasutada kontaktivaba toa võtmena. 
Rakenduse allalaadimine pole vajalik.

At-visions liidestus ühendab Valnes WebLocki 
riistvara rakendusega At-Visions, mis võimaldab 
külalistel kasutada toavõtmena mobiiltelefone, 
samuti tellida toas einestamist, suhelda hotelli 
töötajatega, voogedastada Netflixi või 
kasutada muid hotelliteenuseid.

Booklux on veebipõhine broneerimis- ja 
juhtimissüsteem, mille saab hõlpsasti oma 
hotelli veebisaidile integreerida, et külalised 
saaksid broneerida spaahoolitsusi või 
kasutada erinevaid sportimisvõimalusi 
nagu näiteks tenniseväljakut.

Fujitsu Persona V3 liidestus Valnes WebLockiga 
hõlbustab tööaja arvestamist ja palgaarvestust 
ning töövoo planeerimise haldamist.
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Mõned liidestusideed:

 Makselahendused

 Spaa protseduuride, ekskursioonide, 
 golfi- ja tenniseväljaku kasutamise 
 ja teiste lisateenuste eest tasumine 

 Tööajahaldus

VÄHEM PLASTI, 
VÄHEM JÄÄTMEID!
Valnes WebLock aitab hotellidel 
säästlikumalt tegutseda. Online check-in 
vähendab nii plastkaartide hulka kui ka 
registreerimiskaartide ja paberkviitungite 
paberkulu. Valnes WebLock nutikaid 
kaardilugejaid ja koodpaneele saab 
kaabliga elektrivõrku ühendada. Kas 
oled kunagi mõelnud tühjade patareide 
hulgale, mis aastaga hotellis tekib? 
Elektritoitel hotellilukud on üks 
lisavõimalus hotelli keskkonna-
sõbralikumaks muutmisel. Samuti pole 
kliendid enam kunagi pahased, et lukud 
ei tööta tühjaks saanud patareide tõttu.

LIHTNE JA INTUITIIVNE 
KASUTAJALIIDES
Valnes WebLocki platvormi on lihtne 
kasutada. Pilveplatvorm ja teabevahetus 
on krüpteeritud ja salvestatud panga 
turvalisuse tasemega serverisse. Lisaks 
kasutajanime ja parooliga süsteemi 
sisenemisele on mugav ja turvaline seda 
teha Eesti ID-kaardi ja mobiil-ID abil. 
Kasutajaliides on kuues keeles - inglise, 
eesti, vene, soome, läti, leedu ja rootsi. 
Kahefaktoriline autentimine! 

Valnes WebLockil on avatud API 
täiendavate haldussüsteemide ja 
rakenduste liidestamiseks. Guesty ja WebLocki liidestus võimaldab samuti 

automaatselt Valnes WebLocki personaalseid 
sisenemiskoode või ukse avamiseks mõeldud 
veebilinke edastada. Guesty on lühiajalise rendi 
halduseks mõeldud tarkvara. Guesty koondab 
ühte kokku erinevatel platvormidel (AirBNB, 
Booking.com, jne) ja oma kanalites (ettevõtte 
koduleht, telefoni või e-maili teel) tehtavad 
broneeringud ja võimaldab hoida 
kliendisuhtluse mugavalt ühes kohas.
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25 aastat 
kogemust 
lukustus-
valdkonnas

Safer Life

Valnes WebLock loodi eesmärgiga vähendada 
võtmete haldusega seotud kulusid ja riske. 
Tänaseks oleme välja töötanud Valnes 
WebLock lukustuslahenduse, mis võimaldab 
võtmeid digitaalselt hallata ja mida on lihtne 
kasutada ning hallata. Valnes WebLock 
kuulub Eesti ettevõttele AS Valnes, kellel 
on 25-aastane kogemus lukustusvaldkonnas 
tootmise ja müügiga. Valnes WebLock projekt 
algas 2016. aastal kui sai loodud Tallinna 
koolide tarbeks veebipõhine ligipääsu-
haldustarkvara. Sel ajal oli see esimene 
omataoline Euroopa Liidus. 

Täna pakume kohandatud veebipõhiseid 
juurdepääsulahendusi hotellidele, 
üüripindadele, büroohoonetele, koolidele ja 
ülikoolidele, ladudele, spordirajatistele. 
Meie eesmärk on keskenduda Valnes 
WebLock tehnoloogia arendamisele, 
et toetada üleminekut traditsioonilistelt 
võtmetelt digitaalsetele võtmetele.


