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ENABLING YOUR BUSINESS
W ITH SMART SOLUTIONS

Di design oleh para ahli, memiliki 
sistem yang tangguh dengan 
didukung program back end yang 
sangat cepat untuk memastikan 
keberlangsungan bisnis bagi para 
operator.

Kehandalan
Proses  cek-in dan cek-out semakin lancar 
dilengkapi dengan alat pengukur suhu 
tubuh untuk memastikan para tamu 
memiliki keamanan yang secara efektif 
terukur. Sumber daya bisa dikembangkan 
untuk meningkatkan standar tata graha  
dan kebersihan, menambah nilai kepada 
kekenyamanan dan kepercayaan diri tamu.

Peningkatan 
Pengalaman Tamu

Mesin AFDC kami di desain untuk 
beroperasi  selama 24 jam 7 hari. 
Mesin ini juga mampu mengeluarkan 
kunci kamar (kartu) dari jarak jauh 
dikendalikan oleh staf resepsionis jika 
diperlukan. Data-data tamu juga ter-
simpan secara otomatis dan teren
kripsi secara aman di pusat data. 
Menghemat waktu dan usaha dalam 
menyiapkan dokumen.

Produktivitas

FITUR DAN KEGUNAAN NYA

Sepenuhnya terintegrasi dengan "Ultron Smart Solutions" untuk memastikan 
transaksi poin ke poin dengan lancar.

• Membuat Reservasi Kamar
• Memudahkan group check in
• Pengenalan wajah dan paspor
• Pembayaran melalui layar sentuh
• Mendeteksi suhu tubuh*
• Mengeluarkan kunci kamar (kartu) untuk akses kekamar
•• Manajemen check-in yang sepenuhnya otomatis dan tanpa 
   kertas

*PilihanWeight: 115kgs
Model number: UKG204FGA00

527mm 580mm

1584mm

Mesin kios check-in yang ringkas dan 
sudah terintegrasi penuh secara 
otomatis di mana para tamu dapat 
melakukan check-in dan check out out 
secara mandiri. Mesin kios kami mampu 
menangani verifikasi dokumen 
perjalananperjalanan (melalui pengenalan wajah), 
pembayaran (deposit dan pengembalian 
dana). Terlebih lagi,mesin kios ini dapat 
mengukur suhu tubuh sebelum kunci 
kamar (kartu) diberikan kepada tamu.

ULTRON AFDC

PENGALAMAN YANG NYAMAN DIMULAI 
DARI PROSES RESERVASI, CHECK IN, 
AKSES KE KAMAR HINGGA CHECK OUT  

AUTOMATED FRONT
DESK CONCIERGE

M ITRA ANDA DALAM  
SOLUSI YANG CERDAS


