Přístupový systém wellness, Nad Přehradou 619

1. Základní princip systému
Na stránkách www.nadprehradou619.cz, je připraven rezervační systém a možnost registrace
uživatele. V rámci rezervačního systému má uživatel právo blokace vyhrazené času pro své potřeby.
Rezervace je závazná, její nevyužití je účtováno.
V objektu jsou umístěny 2 čtečky – čtečka na vstupu a na výstupu. Uživateli s povoleným čipem je
umožněno do objektu vstoupit. Při odchodu má uživatel povinnost se odhlásit na výstupní čtečce,
loguje se čas jeho odchodu a vypnou se světla.
Upozornění – přihlašujte se a odhlašujte se i v případě, že před vámi je, anebo po vás přichází, do
objektu další osoba. Jen tak vám bude návštěva správně vyúčtována.

2. Čtečky přístupů
2.1. Umístění a barevná signalizace LED diod a akustické signály
Dva kusy čteček – první je umístěna vlevo přede dveřmi ve směru příchodu (vstupní čtečka), druhá
pak uvnitř objektu vpravo od dveří ve směru odchodu (výstupní čtečka).


Modré a fialové světlo - v klidovém stavu



Zelené světlo – po přiložení čipu, krátký akustický signál, autorizovaný přístup, uživateli je na
2 sekundy otevřen zámek



Červené světlo – po přiložení čipu, dlouhý akustický signál, neznámý nebo zakázaný čip,
uživatel není vpuštěn do objektu



Zelené světlo a dlouhý akustický signál – autorizovaný vstup, paměť čtečky je zaplněna a
přístup není logován, přístup je umožněn



Bez světla – čtečka je mimo provoz, porucha čtečky případně výpadek elektrického proudu.
Vstup do objektu není umožněn (pro vstup nutno použít klíč). Výstup není omezen.

2.2. Automatické rozsvěcení / zhasínání světel
Po vstupu oprávněného uživatele do objektu se automaticky rozsvítí světla, resp. světla jsou pod
proudem a lze je standardně ovládat vypínačem.
K automatickému zhasnutí světel dochází ve dvou případech:
-

Odhlásil se poslední uživatel a čtečka tak již neeviduje nikoho uvnitř. Po 1 minutě se světla
automaticky zhasnou.

-

Čtečka eviduje uživatele, ale od posledního přihlášení uplynuly 4 hodiny (uživatel se
pravděpodobně zapomněl odhlásit), světla se automaticky zhasnou.

3. Registrace, rezervace, poplatky
3.1. Průběh a princip vyúčtování
Vyúčtování za čas strávený v objektu probíhá vždy 1x denně v nočních hodinách. V současnosti
nastaveno na 03:00. V tuto dobu také proběhne úprava kreditu – odečtení kreditu za čas strávený
v objektu.
Zúčtovací jednotkou je pevně nastavený interval 60 minut, za každý započatý interval je uživateli
odečtena z jeho kreditu daná částka – 100,- Kč.
V případě, že se uživatel zapomene při odchodu odhlásit, je mu započtena fixní částka – 100,- Kč.
Stejný postup se aplikuje, pokud není zaznamenán vstup (například vstoupil zároveň s odchodem
někoho jiného) a zapíše se až na výstupu.

3.2. Registrace nového uživatele
Uživatel vyplní ve veřejné části registrační formulář (jméno a příjmení, kontaktní údaje, číslo bytu). Po
vyplnění formuláře přijde uživateli potvrzující e-mail spolu s heslem. Po kliknutí na potvrzovací link je
účet v režimu „čeká se na ověření“. Následuje ověření administrátorem systému (správcem objektu)
a doplnění ID čipu a plné povolení účtu. Po povolení je uživatel automaticky informován e-mailovou
zprávou. Zápis nového čipu na čtečku probíhá do 1 minuty. V případě krátkodobé nedostupnost
čtečky může zápis trvat delší dobu.
Po vyplnění registračního formuláře budete kontaktování správcem objektu, který s vámi dohodne
další postup a nabití zákaznického účtu.
Každý uživatel obdrží po aktivaci účtu 100,- Kč vstupní bonus rovnající se 1 hodině pobytu ve
wellness zdarma.

3.3. Rezervace termínu
Uživatel má po přihlášení na webové stránce www.nadprehradou619.cz možnost provést rezervaci
termínu. Rezervace termínu je závazná. Přednost má uživatel, který má platnou rezervaci z webu. Za
nevyužité rezervace je nastavena penalizace 100,- Kč.
Rezervaci času je možné provést pouze v případě, že uživatel má na svém kontě minimální zůstatek
100,- Kč.
Rezervace probíhá v hodinových intervalech, uživatel má možnost rezervovat více intervalů za sebou.
Hodnota celkové tolerance pro příchod / odchod je nastavená na 10 min.
Pozor – V případě, že uživatel rezervaci nevyužije nebo ji využije jen zčásti, je mu účtovaná celá.
Například rezervaci má uživatel 14:00 – 15:00, vstoupí již 13:40 a odejde v 14:30, účtovaný čas bude
součtem intervalů, tzn. 13: 40 – 15:00, účtují se 2 hodiny.

3.4. Dočasná blokace účtu
V případě poklesu zůstatku na účtu na 0,- Kč, je do objektu automaticky zamezen vstup. Vstup bude
automaticky povolen po dobití kreditu.

3.5. Dobití kreditu
Dobití kreditu se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet:
číslo účtu:

000107-4559190237/0100

majitel:

FINEP HOSTIVAŘ OMEGA a.s. - Nad Přehradou 619, Praha 10 - WELLNESS

variabilní symbol:

číslo bytu

Uživatel může svůj účet nabít o libovolně vysokou částku. Pro urychlení procesu navýšení kreditu
informujte o zadání platebního příkazu správce.
V Praze dne 7.10.2013

P. Kozohorský, správce objektu

