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Fechadura Digital Inteligente para Alojamento Local
 

 

 
 
  

Descrição

 

A Fechadura Digital Inteligente para alojamento local é o
novo sistema de acesso ao seu Alojamento concebido
para lhe dar mais autonomia a si e aos seus hóspedes.

Caso não pretenda o teclado o valor diminui 59€+iva

O Sistema da fechadura digital inteligente é controlável
pela internet. Permite abrir/fechar a fechadura da porta do
prédio e do apartamento remotamente e criar códigos de
acesso temporários para os seus hóspedes e familiares.
Pode saber exactamente quem usou a fechadura e
quando através do software gratuito.

• Não espere por hóspedes atrasados.

• Gira vários Alojamentos simultaneamente.

• Ofereça check-in tardio e reservas de última hora.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Fechaduras

 
 

Preço

Sob Consulta
 
 

Produto na Loja

 Fechadura Digital Inteligente para
Alojamento Local

/pt/produto/fechadura-digital-inteligente-homeit
/pt/produto/fechadura-digital-inteligente-homeit


Elimina obstáculos e torna o acesso ao seu Alojamento
numa experiência:

• Simples e rápida.

• Agradável e cómoda para si e para os seus hóspedes.

Como? Acesso Inteligente: Acabaram-se as chaves
físicas! Através de uma simples box, homeit permite-lhe
usar chaves digitais geradas, programadas e controladas
de forma remota por si automaticamente. Não precisa
estar presente para receber o seu hóspede.

Eficácia para si, o Anfitrião:

• Passo 1: Faça login na Área de Cliente, onde quer que
esteja.

• Passo 2: Crie as chaves que quiser.

• Passo 3: Partilhe as chaves digitais com hóspedes,
staff, convidados.

Comodidade para o seu hóspede:

• Passo 1: Abrir a porta da rua através da app da homeit
ou sms.

• Passo 2: Abrir a porta do apartamento através da app
da homeit, sms ou teclado.

• Passo 3: Check-in completo!

O sistema Inclui uma homeit box (hub), um teclado
homeit e uma fechadura Nuki smartlock V2. Sistema com
instalação fácil e sem cabos.
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