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Sisteme Hoteliere

Control acces camere

Sistem online de acces în camere, bazat pe tehnologie de proximitate, 
fiabil, dinamic, modern
Toate informaţiile primite de la cititoarele RFID sunt centralizate şi 
gestionate de către un calculator,  aflându-se astfel în timp real starea
camerelor: ocupat, rezervat, liber, închis, şi starea uşilor (închis-deschis)
Nu există contact direct între card şi cititor, simpla apropiere ajunge 
pentru ca ele să interacţioneze, eliminându-se astfel uzura fizică a 
cardurilor
Barieră de acces în parcarea hotelului, conectată la sistem, ce se 
deschide cu cardul de acces în cameră

Software hotelier - în limba română

Întreg sistemul de acces este gestionat de software-ul Hotel Manager, 
creat de noi special pentru acesta
Pe lânga operaţiile clasice de control acces, în acest soft se pot face 
rezervări, cazări, facturări, practic acoperă operaţiile necesare într-un 
hotel sau pensiune
Softwareul permite vizualizarea în timp real a evenimentelor (închidere-
deschidere cameră, tentativă de deschidere), cât şi ulterior
Se pot alege nivele de acces pentru personalul hotelului în camere (ex. 
camerista are acces pe un palier întreg)
Un client cazat e ''identificat '' în restaurant cu cartela de acces în cameră, 
astfel încât nota de plată  apare pe factura de cameră
Aplicaţia comunică cu alte software-uri hoteliere dedicate, de exemplu 
ACI Hotel.

Soluţia completă software 

S.C. TINET S.R.L , are o strânsă relaţie cu ACI Grup Romania, firmă 
specializată în soluţii informatice pentru hoteluri si restaurante
Aplicaţia noastră, Hotel Manager, este perfect compatibilă cu aplicaţiile 
ACI, şi poate funcţiona independent, sau împreuna cu ACI
ACI oferă o suită de aplicaţii pentru rentabilizarea afacerii hoteliere sau de 
restaurant, aplicaţii flexibile, adaptabile la diverse sectoare turistice,ce 
fac operaţiuni de:
              Front Office - rezervări, cazări, planning, închidere tură, etc
              Back Office - gestiuni, stocuri,  previziuni, rapoarte, etc
              Statistici - ocupări camere, comparaţii, comisioane, etc 
Suita de aplicaţii ACI, formează un instrument puternic pentru 
optimizarea, rentabilizarea, organizarea, creşterea afacerii 
dumneavoastră
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- deschiderea uşii din exterior este 
împiedecată în prealabil mecanic, 
prin Înlocuirea clanţei obişnuite cu un 
mâner rotund fix.

- sistemul nu se află în uşa, ci în tocul 
uşii
- zăvorul electromagnetic din tocul 
uşii, eliberează “limba” zarului din 
uşa la validarea cardului de către 
sistem, iar uşa se deschide prin  
împigere.
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Zăvor electromagnetic
(îngropat)

Cablu de date

Cablu alimentare 12V

Terminal citire proximitate
(în spatele tocului)

Card proximitate

LED afisare stare

Schema sistemului
de deschidere a

uşilor

- Sistem montat în tocul uşii, în principiu compatibil cu orice tip de uşa
- Sistem elegant, modern, uşor de folosit, cardurile se alocă simplu, fără inscriptor special dedicat
- Sistem bazat pe tehnologie de proximitate RFID(Radio Frequency Identification)
- Sistem online, ce permite vizualizarea în timp real a evenimentelor, dar şi ulterior
- Toate informaţiile primite de la cititoarele RFID sunt centralizate şi gestionate de către un calculator,  aflându-se astfel în timp real 
starea camerelor: ocupat, rezervat, liber, închis, şi starea uşilor (închis-deschis)
- Nu există contact direct între card şi cititor, simpla apropiere ajunge pentru ca ele să interacţioneze, eliminându-se astfel uzura 
fizică a cardurilor
- Software-ul de management al usilor, în limba română, pe lângă operaţiile de control acces,  permite si alte operatii necesare intr-
o receptie de hotel, cum ar fi rezervari, cazari, check-in/check-out, etc
- Sistem stabil, dotat cu surse de curent neinteruptibile, nu întrerupe funcţionarea uşilor şi a sistemului nici chiar în caz de cădere 
de tensiune.
- În caz de problemă software, cauzată voit sau nu, (ex. recepţionerul opreşte computerul, sau aplicaţia), deschiderea uşilor 
funţionează în continuare, informaţiile despre carduri şi controlul accesului în camere, fiind stocate în memoriile terminalelor de 
proximitate (RFID).
- Dacă totuşi sistemul este întrerupt -în mod intenţionat sau neintenţionat- (ex. tăiere cabluri, defecţiune în sistem, etc), accesul în 
camere, cât şi ieşirea, se fac în mod clasic, cu cheile cu care sunt dotate uşile, respectiv apăsarea clanţei (în cazul ieşirii din 
camere).
- Transmisia datelor citite de terminale spre aplicatia software, se face prin cabluri de date tip CAT5e, de unde şi stabilitatea şi 
siguranta sistemului. Cablurile sunt instalate separat faţă de restul retelelor de curenţi slabi din clădire, din tocul uşilor până la 
magistrala care ajunge în interfaţa calculatorului care controlează sistemul. De asemenea, alimentarea terminalelor se face din 
surse protejate în comutaţie, la tensiune de 12V, prin cabluri ce urmează acelaşi traseu ca şi cablurile de date.
 

:
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Supraveghere Video

Supraveghere video

S.C. TINET S.R.L proiectează şi realizează sisteme
complete de supraveghere prin televiziune cu circuit închis (CCTV) pe 
platformă digitală
Digital Video Recording (DVR) oferă caracteristici ce creează
o noua dimensiune în domeniul supravegherii video, oferind
astfel o claritate imbunătăţită a imaginii capturate, vizualizarea
cu uşurinţă a imaginilor şi transmiterea lor la distanţă
Camerele IP, se conecteaza direct în router sau switch şi deschid un nou 
orizont în acest domeniu, imaginile capturate de acestea pot fi vizualizate 
şi stocate la distanţă printr-o conexiune la internet, cât şi local pe memory 
card sau hard disk

Sisteme CCTV

Camere video alb-negru şi color, de interior, de exterior, mini dome, 
speed dome, camere IP, cu senzor Sony, Sharp, Panasonic, cu diferite 
speciificaţii tehnice, pentru a acoperi întreaga gamă de necesităţi a 
clienţilor, pentru toate tipurile de supraveghere, cu accesoriile aferente
Sistemul DVR este compus dintr-un computer performant, cu capacitate 
mare de stocare si procesare a informaţiilor, dintr-o placa de captură 
specială şi un software dedicat
În funcţie de calitatea dorită, placile de captură au compresie software 
sau hardware, au de la 4 canale video şi unul audio, până la 32 canale 
video si 32 audio, rata de frame-uri pe secunda raport display/record 
începand de la 25/4 până la 400/400 fps

Software DVR

Supraveghere locală şi de la distanţă prin LAN & Internet
Afişare dată şi ora, denumire/număr cameră video
Înregistrare continuă, programată  sau prin detecţie de mişcare
Viteză reglabilă a redării înregistrărilor
Bază de date riguros organizată cu înregistrările
Digital Zoom IN & OUT la redarea înregistrarilor
Înregistrare de imagini statice
Stabilire drepturi pentru vizitatori/acces de la distanţă
Pentru camerele IP, zoom optic, pan-tilt, etc, totul de la distanţă

CALIROM electronics
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Control Acces şi Pontaj

Control acces şi pontaj

Control acces şi pontaj  on-line

Software de acces şi pontaj - în limba română

Sistemul de control acces şi pontaj reprezintă un instrument modern, 
indispensabil în managementul eficient al resurselor umane din cadrul 
oricărei organizaţii,  având  totodată un rol important în asigurarea 
securităţii.
Soluţiile de control acces şi pontaj electronic sunt destinate  tuturor 
companiilor care urmăresc gestionarea automată a intrărilor şi ieşirilor 
oamenilor în şi din anumite zone în scopul asigurării securităţii, a 
monitorizării timpului de lucru, a prezenţei la locul de munca.

La baza unui astfel de sistem stau cartelele de proximitate. Informaţia de 
pe cartelă este preluată de către un terminal. 
Sistemul determină dacă acea cartelă aparţine unei persoane cu drept de 
acces în acea zonă la momentul respectiv, în caz afirmativ acţionează 
deschiderea unei uşi, deblocarea unui turnichet sau ridicarea unei 
bariere
Nu există contact direct între card şi cititorul de la terminal, simpla 
apropiere ajunge pentru ca ele să interacţioneze, eliminându-se astfel 
uzura fizică a cardurilor
Terminalele sunt conectate într-o reţea şi sunt legate la un calculator, 
comunicaţia dintre terminale şi calculator se face permanent

Software-ul pentru pontaj şi control acces este realizat exclusiv de noi şi a 
fost dezvoltat în permanenţă ca răspuns la nevoile clienţilor nostri, astfel 
încât acum deţinem un produs configurabil şi adaptabil specificului 
fiecărui client
Pentru securitatea datelor, accesul la aplicaţie se face pe bază de user şi 
parolă, pe nivele de acces (administrator, service, utilizator)
Informaţiile de la terminale sunt procesate şi stocate într-o bază de date 
pentru accesarea lor ulterioară
Se pot vizualiza în timp real intrările, ieşirile, se poate face oricând situaţia 
prezenţei şi totodată definirea zonelor de acces pentru fiecare persoană 
şi intervalele de timp în care aceasta are drept de acces.
Se pot defini programe flexibile de lucru, drepturi la ore suplimentare 
repartizate pe mai multe nivele, rotunjiri automate ale orelor, etc
Se pot genera, exporta şi tipări rapoarte cu toate evenimentele de la orice 
dată, intrări-ieşiri, prezenţe, intârzieri, număr total de ore lucrate, etc

CALIROM electronics
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Sunet

Sonorizare ambient 

Proiectăm şi realizăm sisteme de sonorizare public address (PA) pentru 
instituţii şi clădiri comerciale:
Restaurante, hoteluri
Săli de conferinţă
Supermarketuri
Spitale, şcoli 
Gări, aeroporturi
Lăcaşe de cult
Spaţii exterioare şi incinte 

Sisteme de adresare publică

Compuse din unul sau mai multe amplificatoare de putere, pe 70-100V, 
cu mai multe zone de adresare, multiple intrări şi ieşiri, pentru microfoane 
şi auxiliare
Microfoane pentru adresare
Una sau mai multe surse de redare sunet (CD player, Mp3 Player, Tuner)
Difuzoare pe 70/100 Volti, speciale pentru sistemele public address, 
putere 6/10 Watt

Amplificatoare şi difuzoare public address

Amplificatoare pe 70/100V output sau 4-16 ohm speaker output, muting 
function, volum de control individual pe zone, control frecvenţe bas şi 
înalte, monitorizarea nivelului de semnal, protecţie şi alarmă pentru scurt 
circuit, puteri între 60/90W si 360/480W
Mai multe intrări auxiliare dintre care una pentru conectarea unui semnal 
de la o centrală telefonică pentru ”pagging”
Difuzoare 70/100V, putere 6/10 W, sensibilitate de la 90±3dB, 
dimensiuni, modele şi culori diferite,în funcţie de cerinţele clientului
Difuzoare pentru tavan fals (casetat, rigips), difuzoare perete, aparente, 
atârnate
Proiectoare de sunet, destinate spaţiilor exterioare, 70/100V,  puteri între 
20/30 W şi  50/75 W, sensibilitate până la 113dB

CALIROM electronics
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Automatizări

Automatizări pentru uşi de garaj

Kit automatizare uşi de garaj uşi sectionale
Alimentare centrală 220 Vac, ciclu operare 80%
Alimentare motor 24 Vdc, putere de la 120W până la 220W, cuplu 600-
1200N
Viteza de deschidere 6,5/5,2/4,3m/sec
Receptor radio, telecomandă, şină preasamblată completă inclusiv lanţ 
pentru uşi de 2,5-3,5m înălţime şi alte accesorii

Porţi automate

Pentru porţi batante cu deschidere de până la 12 metri şi greutate până la 
850 Kg
Radiocomandă 434 Mhz
Tensiuni de lucru de 12Vdc, 220Vac
Porţi culisante de până la 1000Kg
Tensiuni de lucru de 24Vdc, 220Vac
Radiocomandă 434 Mhz
Puteri între 170 W si 500 W
Lampă de semnalizare, fotocelule

Bariere automate

Bariere electromecanice auto de la 2,5 m la 6,5 m
Tensiune de alimentare 220V
Puteri între 70 si 130 W
Greutate braţ între 40 Kg şi 105 Kg
Controller semafor, receptor radio cu telecomandă, lampă semnalizare, 
fotocelule, gard aluminiu pentru braţ barieră, semafoare
Posibilitate de integrare cu sistemul de control acces de proximitate RFID

CALIROM electronics
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Cablare structurată

Proiectare reţea
Întocmire documentaţie
Alegere echipamente pasiveşsi active
Instalare canal de cablu
Montare cablu UTP sau FO
Montare prize
Montare rack-uri pentru echipamente
Instalare patch panel, echipamente active şi patch cord
Testare cabluri şi conectică
Recepţie lucrare şi predare documentaţie

Cablarea structurată constă în

Avantajele cablării structurate

Sistem de cablare voce-date independent de echipamente 
Minimizarea costurilor de administrare
Mentenanţa simplificată a reţelei de calculatoare
Ataşarea de noi utilizatori se face uşor
Schimbarea poziţiei calculatoarelor nu necesită muncă suplimentară
Este independentă de aplicaţie şi are un design flexibil şi modular
Reconfigurare şi administrare facilă a reţelei de date/voce
Folosirea aceluiaşi mediu cablu, canal cablu pentru transfer voce, date, 
telefonie, sisteme de securitate si supraveghere video; 
Este o platformă universală pe care se poate construi apoi orice sistem 
informaţional. 

Cablarea structurată a reţelei voce-date

În cablarea structurată sunt luate în vedere două componente:

1. Cablarea orizontală:
Care cuprinde toate componentele de la o priză de comunicaţii la dulapul 
care se montează pe perete (priza montată pe perete, cablul orizontal, 
patch panel-ul sau cross-connect-ul din dulapul de cablare)

2. Cablarea verticală (backbone):
Aceasta  cuprinde cablurile care interconectează dulapurile de cablare, 
diferite camere cu echipamente, etc 

CALIROM electronics
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Hotel manager

www.tinet.ro

Solutii complete pentru hotelul Dumneavoastra !



SC TINET SRL este o firmă cu bogata experienţă în proiectarea şi realizarea de Sisteme hoteliere complexe,

fiabile si flexibile. O firmă care luptă să adauge, prin profesionalism şi creativitate, un plus de eficienţă companiilor

hoteliere oferindu-le asistenţa în implementarea de sisteme hoteliere moderne.

Sistemele hoteliere complexe constituie una dintre direcţiile noastre de dezvoltare continuă şi ne lăudăm cu

finalizarea unor proiecte de mare complexitate, amintim în acest sens: HOTEL PREMIER Sibiu, HOTEL

HORNET Bucuresti, HOTEL ASTORIA Alba Iulia, HOTEL SUNGARDEN Cluj-Napoca, HOTEL FRANCO

VALERO Craiova, HOTEL SUNGARDEN Turda, PENSIUNEA CURMATURA Paltinis, PENSIUNEA

CARO Turda HOTEL Clasic CLUJ NAPCA, HOTEL Aurora BUCURESTI etc.

Am dezvoltat şi continuăm să dezvoltăm soluţii hardware şi software, un exemplu fiind soluţia informatică

realizată de noi, soluţia numită Hotel Manager, care vine să asiste şi să îmbunătăţească considerabil calitatea si

siguranţa serviciilor oferite, managementul resurselor umane si materiale (soluţii complete în a economisi

principalele utilităţi).

Sistemul Acces Holdier Online reprezintă un instrument modern de inchidere a usilor, conceput pe Radio

Frecvency ID, foloseşte cardul de acces şi este asistat software in vederea pontajului propriu-zis sau a simplei

arhivarii a identităţii, a datei şi orei accesului. Sistemul Acces Holdier Online pe care-l oferim este perfect

compatibil si completeaza solutiile hoteliere oferite de liderii internationali in domeniu ACI GRUP.

Va stăm la dispoziţie cu o echipă de specialişti capabilă să realizeze proiecte dintre cele mai complexe,

vă putem oferi consultanţă, putem implementa şi putem dezvolta soluţii hoteliere complete, asigurăm

servicii de mentenanţă pentru durate de timp oricât de lungi.

Pentru toate cele enumerate mai sus, suntem autorizaţi conform legislaţiei în vigoare şi suntem certificaţi ISO

în privinţa calităţii, securităţii muncii şi protecţiei mediului înconjurător.



Hotel manager

Hotel manager este un sistem online,
personalizat pe cerintele clientilor, care asigura
un management hotelier de performanta.

 Datorita unei integrari totale in sistemul de
rezervare si facturare, privitor la oaspeti si la
managementul camerelor, asiguram, de la
check-in si pana la check-out, un control al
evenimentelor in timp real.

SC TINET SRL

 Comunicarea on-line, comunicare in timp real, dintre receptie si camerele

oaspetilor asigura o vizualizare permanenta a functionalitatii camerei de

hotel, implicit asigura cresterea gradului de confort si securitate.

Multumita avantajelor unui sistem integrat de control acces, sistemul detecteaza in
mod automat prezenta / absenta oaspetelui, putand astfel sa controleze consumul
de energie, reducand costurile de functionare ale camerelor de hotel.

Sistemul ofera un inalt grad de compatibilitate si cu alte solutii hoteliere de
prestigiu, hardware sau software. Potentialul sau de upgrade fiind practic nelimitat.



Aplicatia software Hotel manager

SC TINET SRL

 Softul de management hotelier Hotel
Manager functioneaza pe platforma
Windows, dovedindu-se usor de
asimilat si operat pentru personalul de
la receptie.

 In ceea ce priveste functia de control
acces, software-ul permite vizualizarea
si arhivarea in tip real al
evenimentelor de accesare a cailor de
acces sau a camerelor si permite setarea
nivelului de acces pentru clientii sai sau
pentru personalul hotelului.

 Mediul software Hotel Manager gestioneaza, pe langa operatiile de control acces, 
operatiuni precum rezervari, cazari, facturari, practic acopera toate operatiile 
necesare intr-un hotel sau pensiune.

 Aplicatia Hotel Manager comunica si cu alte solutii software hotelier dedicate, 
de exemplu ACI HOTEL.



 Functii aditionale precum facturarea automata a serviciilor (Minibar,
Restaurant, Parcare masina etc.) pot fi integrate cu usurinta prin
utilizarea aceluiasi card al oaspetelui.

 Hotel Management Sistem (HMS):  datele de la softul hotelier pot fi 
cu usurinta citite si trimise catre sistemul de automatizare a cladirii, ceea 
ce asigura o functionare eficienta si optima a cladirii.

 Sistemul de Detectie Incendiu poate fi integrat sau poate fi utilizat ca 
sistem independent.

SC TINET  SRL

Solutii hoteliere



 

Solutii hoteliere

Control access
Pentru o securitate marita a 
oaspetilor in hotel

Control energie
Tinand cont de ocuparea reala sau de 
prezenta / absenta oaspetelui

SC TINET  SRL

Alte functii ale camerei:
Service call / Do not disturb /Bath 
allarm / Door openner / Fan coil

Confort termic
Control de camera precis si individual



Integrare cu design-ul hotelului

 Arhitectul poate integra atat functiile de operare camera cat si designul intr-un singur
concept.

 Intrerupatoarele si unitatile de camera au acelasi design.

 Compatibilitatea unitatilor de camera cu gama de intrerupatoare a furnizorilor
Europeni ( Bticino, Le Grand).

 O gama mare pentru alegerea intrerupatoarelor si unitatilor de camera.

SC TINET SRL



Card Technology

Cititor de card RFID

 Sonerie usa
 Indicare chemare Service 
 Do not disturb -indication
 Door open -indication
 Bath allarm

Card holder iluminat:

 3 LEDs ilumineaza slotul 
cardului (pentru o usoara 
orientare)

 Card in interiorul holderului 
(oaspete in camera). 
Alimentarea cu energie trece 
pe starea de Confort

SC TINET  SRL



Room 
bus RS 
485

Front desk 
HOTEL 
SOLUTION PC

Card ReaderCard Holder

Fan coil

Bath 
Allarm

Room 
Service Call

Door contact

Door opener

Centrala de camera

SC TINET SRL

Flood



 DOOR OPPENER– identifica o posibila efractie, in cazul in care usa a fost fortata si nu a fost deschisa
cu cardul alocat, trasmitand in acelasi timp un mesaj la receptie. Identifica si faptul ca usa a ramas
deschisa un timp mai lung decat cel presetat.

 CARD HOLDER – intrerupe alimentare cu energie electrica a camerei in cazul in care clientul iese.
Alimenteaza cu energie electrica camera in momentul in care clientul intra si introduce cardul in
economizor.

 BATH ALLARM “ – se realizeaza prin montarea in baie a unui buton vizibil care poate fi actionat
foarte usor in cazul in care persoana din baie se simte rau. Instantaneu se transmite un semnal la
receptie iar pe interfata grafica a softului apare in dreptul camerei respective mesajul ALLARM –
obligatoriu de la 01.01.2009 !!!.

 DO NOT DISTURBE” – In cazul in care clientul nu vrea sa fie deranjat, printr-o simpla apasare de
buton, se va aprinde un led rosu in tocul usii, si din acel moment, nici un card nu va mai putea
deschide usa – exceptand cardul “ EMERGENCY “ . Sistemul revine la faza initiala daca clientul
deschide usa sau apasa din nou pe buton.

 ROOM SERVICE” – montat elegant la patul din camera in finisajele alese de client – rame,
intrerupator, etc. Printr-o simpla apasare de buton, receptionera va sti ca se solicita room service la
camera respectiva si ca urmare trimite persoana responsabila sau suna la camera.

 FAN COIL – opreste functionara ventiloconvectorului atata timp cat fereastra sau ferestrele camerei
sunt deschise.

 FLOOD – semnaleaza in timp real la receptie o posibila inundatie in baia camerei

 MODUL “ CONTROL AMBIENTAL “ – face posibila trecerea camerei la temperatura presetata atat
timp cat nu este client cazat si reglarea temperaturii in camera la nivelul de confort ( presetat) din
momentul in care se face o rezervare sau se cazeaza clientul.

SC TINET  SRL


	0.schema cablara Senso EVOLUTION -TiNet
	Page 1

	Prezentare clinici
	prezentare_produs_BMS-Tinet-v2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Prezentare_TINET_Hotel
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Solutii_hoteliere_SC TINET Sibiu

