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Какво е NFC технологията?

   NFC, абривиатура на Near-Field Communication, е техноло- 
гията, която еволюира от RFID технологиите (Radio-Fre-
quency Identification). Днес тя навлиза все по-масовo, за- 
ради удобствата и улесненията, които предлага. В бърз пре- 
вод означава “комуникация в близко поле”. Това е и единс- 
твеното условие за работа на системата - максималното 
разстояние между устройствата да е 4см. Връзката се осъ- 
ществява автоматично, което е подобрението спрямо blue-
tooth технолгияте, за която трябваше намиране и сдвояване 
на устройствата.

Къде намерихме приложение на NFC
в нашите продукти?

   Ние във VAiOS вярваме и работим в бъдеще време. Иначе казано стараем се продук- 
тите, които разработваме и предлагаме да бъдат авангардни и с поглед към тенден- 
циите. Именно затова се насочихме към разработките на продукти с NFC технология.
   NFC технологията вече популярна като заместител на традиционния портфейл и кеш 
плащанията с дигитални, има много по-широко приложение. В системите на VAiOS тя 
се явява много удобно решение в системите за контрол на достъп. От своя страна 
контролът на достъп и прилежащия софтуер са в основата на повечето сградни авто- 
матизации.

   NFC технологията позволява и разп- 
лащане. Така чрез интегрирането на 
VAiOS системата, можете да улесните 
плащанията на клиентите си за пар- 
кинг, хотелски услуги, фитнес и SPA 
процедури, разплащане на консу- 
мация в ресторант и други системи 
автоматизирани от VAiOS.
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WNFC4, NFC четците и как работи
и NFC технологията в системите на VAiOS?

   За да добавим към управлението на системите ни NFC техноло- 
гията във VAiOS разработихме нов модели контролери (VAiOS 
WNFC4) и четци (VAiOS V20). Този хардуер от контролер и четци 
силно прилича на познатите разработки: контролера VAiOS WAC4 
и четеца VAiOS V15. Новите модели притежават всички характе- 
ристики и възможности, познати от старите модели:

(виж VAiOS WAC4 и VAiOS V15 брошура и технически характеристики)

 Управление на четци за врати, прозорци и други;

 Контролиране на програмируеми входове за автоматизации;

 Сигурност в комуникация:
  - хардуерно по LAN и
  - софтуерно чрез SSL комуникация.

   RFID картите са удобство, заради възможността да заменим връзката с ключове с 
една единствена карта или чип, която да отваря всичко, до което имаме достъп. Това 
удобство върви в комплект със сигурността и лесната деактивация на картата, ако 
бъде загубена, посредством web-базирания софтуер на VAiOS, който лесно може да 
се управлява през smartphone, таблет или компютър.

Smartphone-a Ви вместо ключ

   Влагайки NFC технологията в новите ни продукти към 
изброените възможности и удобства добавихме още 
нещо: премахнахме необходимостта от допълнителен 
ключ, чип, карта, гривна.
   Вече все по-голям брой smartphone-и разполагат с 
NFC технологията инсталирана в операционната систе- 
ма. В същото време има десетки приложения за пол- 
зване на NFC технологията за комуникация. По този 
начин вече можете да отключвате чрез smartphone като 
просто доближите устройството до VAiOS V20 четеца.

 Как работи?
   В smartphone-a Ви добавяте уникален код, който представлява вашият “ключ” - код 
за достъп, който всеки път, когато отваряте врата си бива разпознаван от системата. 
Принципът е идентичен с RFID отключването, но по-удобен.
 Сигурността.
   Разбира се сигурността е сред приоритетите, когато става дума за защита на имщес- 
тво. Принципът и тук е същият както при RFID модела, като при загуба на smartphone-a 
Ви веднага през личния достъп до софтуера можете да блокирате или ограничите кода 
за достъп, инсталиран във Вашето устройство.



   При напускане на хотела гостът разполага с 
всички възможности за разплащане, предос- 
тавяни от VAiOS системите за автоматизация, 
в това число и VAiOS Hotel System.

Предварителни резервации без опашки на рецепция
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   NFC технологията във VAiOS системите дава още една възможност, която въобще не 
е за пренебрегване. Това е он-лайн получаването на код за достъп, което да въведете 
във вашия smartphone.
   Ето и един пример, който презентира това удобство.

   Едва ли има човек в модерния свят, които да не е срещал неудобството на чакането 
на рецепция за настаняване в хотел за неговата почивка. Дори и при най-изрядните и 
експедитивни екипи от рецепционисти, пикола, камериерки и т.н. срещаt трудности с 
големите групи почиващи, които се изсипват наведнъж. Точно тук VAiOS системите с 
NFC технология помагат много.

   С VAiOS системите, оборудвани с NFC техно- 
логията, хотелиерите предоставят кодове за 
достъп на своите гости още в деня на резер- 
вацията. Бъдещите посетители на хотела по- 
лучават съобщение по e-mail или sms с техния 
код за достъп, който могат още същия ден да 
инсталират NFC приложението на техния 
smartphone.
   Така при пристигане в хотела гостите вече ще 
разполагат с достъп до резервираните от тях 
стаи и няма да се налага да чакат на рецпцията.

Ще могат да спечелят още време за почивката си, а персоналът облекчен от ангажи- 
мента по настаняването ще може да обърне по-специално внимание върху  по-ком- 
фортния престой на гостите.

Лимитиран достъп за периода на престоя
   Дори предварително инсталиран, кодът за достъп до хотелските стаи е с програми- 
ран период за времето на резервацията. С други думи ако някой се опита да ползва 
кодът за NFC достъп извън този период, кодът ще е невалиден. Това е още едно удобс- 
тво за хотелиерите и персонала им, защото така няма да мислят и за ключовете 
откраднати от посетители.
   Същевременно NFC кодът за достъп може да бъде удължен като период на активност, 
в случай, че гостът удължи престоя си.


