
Oplossingen voor
vakantieparken,

recreatie en hotels



Toerisme en recreatie zijn sectoren die niet alleen een

stevige economische waarde (ondernemers uit de

brede gastvrijheidssector zijn verantwoordelijk voor

zo’n 91,2 miljard aan omzet en ruim 800.000 banen)

vertegenwoordigen: het zijn ook branches die een niet

te onderschatten bijdrage leveren aan de kwaliteit van

leven door te zorgen voor de broodnodige portie genot

en ontspanning die ieder mens op zijn tijd nodig heeft. 

Daar hoort ook een gevoel van gastvrijheid bij.

Bezoekers van een vakantiepark, recreatiepark of hotel

moeten snel en probleemloos toegang kunnen krijgen

tot hun huisje, kamer en alle aanwezige faciliteiten.

Goed identiteitsmanagement in de vorm van een goed

toegangssysteem is de sleutel tot zo’n ervaring.

Daarnaast is het belangrijk dat organisaties binnen de

recreatieve sector beschikken over goede systemen

voor de tijd- en aanwezigheidsregistratie (van zowel

gasten als medewerkers) en toegangscontrole voor

personeel en leveranciers.

Traditioneel toegangsbeheer in de wereld van

vakantieparken, hotels, appartementen en b&b’s staat

gelijk aan een arbeids- en tijdsintensieve klus.

Boekingen worden vaak handmatig uit het

reserveringssysteem overgenomen voor de

toegangscontrole, waardoor gasten bij aankomst nog

een poos moeten wachten op toegang tot hun kamer,

vakantiehuisje en de faciliteiten van het park of hotel.

Systemen voor het regelen van de toegang van

medewerkers of het registreren van uren zijn vaak op

zichzelf staande eilandjes binnen het rijkgeschakeerde

IT-landschap van vakantieparken of hotels.
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Uniform identiteitsmanagement
voor vakantieparken, recreatie
en hotels



Automatiseren en
integreren met EasySecure

Hoe mooi zou het zijn als u over een set oplossingen

beschikte die helemaal afgestemd is op de

branchespecifieke uitdagingen van de recreatiesector en

het hotelwezen? Een systeem dat bovendien ook nog

eens opereert als één geheel, zodat toegangscontrole,

urenregistratie en ultieme gastvrijheid samenkomen in

een geïntegreerde oplossing die u probleemloos

centraal beheert. Het goede nieuws? EasySecure biedt

precies dit. Lees verder om alles te weten te komen over

ons totaalpakket voor bezoekersregistratie,

toegangsbeheer en tijdregistratie in de dynamische

wereld van vakantieparken, hotels en recreatie.
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Toegang

Gastvrijheid is een tweede natuur voor organisatie binnen de

recreatiesector of het hotelwezen. Het is belangrijk dat gasten

zich gelijk op hun gemak voelen als ze bij de ingang van uw

vakantiepark of hotel arriveren. Een bezoekersvriendelijk

toegangssysteem is een ideale manier om een goede eerste

indruk te maken. Wilt u voorkomen dat gasten bij aankomst op

het parkeerterrein in een lange rij voor de slagboom belanden?

En wilt u ze de gelegenheid geven om gelijk door te lopen naar

hun hotelkamer of huisje zonder eerst een berg papierwerk in te

vullen bij de receptie? Dan biedt een toegangssysteem van

EasySecure uitkomst.

Registreer de gast in uw cloudomgeving en stuur direct een

mobiele toegangskaart toe via de mail. Zodra uw bezoeker

arriveert, kan hij of zij een mobiele kaart (keycard), QR-code,

vingerscan, kenteken of gezichtsprofiel (een persoonlijke foto

wordt omgezet in een beveiligd gezichtstemplate) op de

smartphone gebruiken om toegang te krijgen tot een kamer,

vakantiehuisje of de verschillende recreatiefaciliteiten op een

terrein of in een gebouw.

Omdat EasySecure’s oplossingen voor toegangscontrole

draadloos zijn, hoeft u voor het openen van deuren ook niet

extra te investeren in bekabeling of het plaatsen van extra wifi-

gatewaypunten in uw hotels en vakantiehuizen.  

Goede toegangssystemen voor recreatieparken en hotels zijn

niet alleen welkom vanuit het oog van gastvrijheid: ze verhogen

ook het veiligheidsgevoel. U weet namelijk dat niet zomaar

iedereen een gebouw binnen kan komen of een parkeerterrein

kan betreden. U bepaalt zelf wie u welke toegangsrechten

verleent en houdt zo het overzicht over wie uw vakantiepark of

hotel binnenkomt. Moderne, in de cloud draaiende

toegangssystemen voor recreatieparken en hotels zijn

bovendien probleemloos op afstand aan te sturen. U heeft dus

altijd een compleet overzicht over alle locaties heen.
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Tijdregistratie

Met EasySecure is het handmatig bijhouden van

urenstaatjes voorgoed verleden tijd. Die tijdrovende en

geestdodende klus maakt voortaan plaats voor een

efficiënte geautomatiseerde oplossing. Middels een

smartphone, kaart, code of vingerscan registreert u

direct wie zich op welke tijd aanmeldt. Die handeling

voert u moeiteloos uit aan het begin en eind van een

pauze en aan de start en het einde van de werkdag. De

administratie hoeft geen lange lijsten meer bij te

houden of extra uitzoekwerk te doen om na te gaan of

alle gegevens kloppen. U kunt de geregistreerde uren

ook gelijk doorsturen naar uw softwarepakket voor

planning en verloning.
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Het bijhouden van aanwezigheidsoverzichten is

binnen de recreatiesector een plicht. Het is

belangrijk dat u in het geval van calamiteiten gelijk

ziet welke gasten en medewerkers in een

vakantiepark of hotel aanwezig zijn. Vanuit het

overzichtelijke en gebruiksvriendelijke platform van

EasySecure, ziet u met één druk op de knop welke

gasten en medewerkers er aanwezig zijn in een

park of pand. Het aanwezigheidsoverzicht is direct

aan te roepen via de computer, tablet of telefoon. U

kunt het aanwezigheidsoverzicht ook toespitsen op

een of enkele persoonlijke eigenschappen. Denk

bijvoorbeeld aan medewerkers die over een bhv-

diploma beschikken.

Aanwezigheidsregistratie
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Integratie

Omdat EasySecure integratie hoog in het vaandel heeft

staan, krijgt u bij ons een toekomstgericht en naadloos

geïntegreerd totaalpakket van controle en veiligheid

voor de recreatieve sector. Naadloze integraties met de

belangrijke en populaire softwarepakketten binnen de

recreatiesector (denk aan Booking Experts, Mews,

Stratech en StayNTouch) zijn onderdeel van onze ‘best-

of-breedvisie’. Zo hebben vakantieparken, hotels of

campings een vrije softwarekeuze en kunnen ze het

beste van meerdere werelden blijven gebruiken. Een

vendor lock-in wordt definitief verleden tijd.

Reserveringen komen automatisch binnen in onze

software en mobiele kaarten worden automatisch

aangemaakt en toegestuurd. Dit bespaart gasten en

medewerkers enorm veel tijd aan de balie. U creëert

dus moeiteloos een echte contactloze pre-check-in of

late check-in. Toegangs-, tijd- en

aanwezigheidsregistratie komen met EasySecure

samen in één uniforme, allesomvattende

cloudoplossing. Daarnaast is de software van

EasySecure ook prima te koppelen aan

camerasoftware, alarminstallaties en

brandmeldsystemen. 
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De voordelen van
EasySecure

Een alles-in-een-cloudoplossing voor

toegangscontrole, tijdregistratie,

aanwezigheidsregistratie en

bezoekersregistratie.

Contactloze toegang tot het hotel of

vakantiepark. U hebt hierbij de keuze

uit toegang met een smartphone,

keycard, tag, pincode, QR-code,

kenteken, vingerscan of

gezichtsregistratie.

Onze software maakt gebruik van de

nieuwste OSS-keycardstandaard. OSS

is een streng beveiligde

standaardencryptie die wordt

gebruikt door de vooruitstrevende A-

merken op het gebied van draadloze

toegangscontrole. Dit maakt het

systeem niet alleen

toekomstbestendig, maar ook

compatibel met diverse merken en

soorten hardware.

Wij leveren draadloze sloten,

deurhendels, cilinders en lockers van

DOM Security die voldoen aan de

hoogste kwaliteits- en

branchestandaarden.

Met EasySecure profiteren

vakantieparken, hotels, campings en

andere bedrijven binnen de

recreatiesector van een geïntegreerd

totaalpakket voor controle en veiligheid.

EasySecure biedt onder meer:

Met EasySecure beschikt u over

volledige flexibiliteit. Wij beschikken

over verschillende vooraanstaande

hardwaremerken welke allemaal

geïntegreerd zijn in de EasySecure-

cloudsoftware. Tevens zijn de merken

lid van de OSS-Association. Met

EasySecure gebruikt u probleemloos

verschillende merken en oplossingen

door het vakantiepark heen.

Kentekenregistratie en camera’s?

Geen probleem met onze producten

van Axis.

Onze hardware is hufterproof,

inbraakbeveiligd en voorzien van

SKG***- IP65-, IP67- en IK08-

normeringen.

Een softwarepakket dat eenvoudig en

gemakkelijk of afstand te beheren is.

U bepaalt ook zelf of gebruikers de

software alleen op hun eigen locatie

of ook over meerdere locaties kunnen

beheren.

De software is probleemloos te

integreren met meer dan 80

reserverings-, HR- PMS-, WFM-,

plannings- en payroll-pakketten. 

EasySecure is plug and play. Wij

leveren alle oplossingen namelijk

standaard voorgeconfigureerd uit. 

De software van EasySecure maakt

gebruik van geavanceerde encryptie-

en beveiligingstechnieken. Een hoog

security- en privacyniveau is dus

gegarandeerd.
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Meer informatie

Wilt u meer weten over de oplossingen van EasySecure?

Bel ons dan gerust op + 31 (0)85 01500 00, stuur een e-

mail naar info@easysecure.com of plan direct een

demonstratie via onze website: www.easysecure.com .
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