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Konuk Ağırlama

Eyedius Nedir?

Eyedius uygulandığı tüm alanları daha güvenli hale
getiren, tamamen yerli bir yüksek teknoloji yazılımıdır.
Mevcut kameralara entegre olarak çalışan Eyedius,
geliştirdiği yapay zekâ ve görüntü anlamlandırma
teknolojilerini kullanarak; ortamı kullanıcısının yerine
7/24 izler ve kullanıcısının belirlediği olası
senaryoları dikkate alarak tehlike anında
bilgisayarına ve cep telefonuna uyarılar gönderir.

Eyedius akıllı uyarıları sayesinde pek çok olası
senaryoyu hızla değerlendirerek insan faktöründen
kaynaklanan güvenlik açıklarını ortadan kaldırır,
kullanıcısına 7/24 ve 360° güvenlik sağlar.
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ONLİNE CHECK-IN İLE
RESEPSİYON BİR
TIK UZAĞINIZDA
KONUK AĞIRLAMA

Otelde konaklayacak misafirin kayıt işlemleri
sırasında genellikle resepsiyon masasının
önünde kuyruklar oluşur. Eyedius, yüz
tanıma
teknolojisiyle
uzun
ve
sıkıcı
kuyrukların önüne geçer. Otellerin kendi
mobil aplikasyonlarına entegre olabilen
EYE’M, cep telefonu ön kamerasıyla yüz kaydı
ve gerekli kimlik bilgilerini alır, otel
ziyaretinde veya öncesinde en kolay ve en
hızlı şekilde check-in işlemleri başlatır.
Böylece
konuklar
ister
otele
giriş
yaptıklarında
isterlerse
yolculukları
sırasında check-in işlemlerini başlatabilirler.
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KONUK KAYITTA
RESEPSİYONDAN
DAHA HIZLIYIZ
KONUK AĞIRLAMA

Otele ilk giriş yapan misafirler için
resepsiyon alanında yapılan kimlik kayıt
işlemleri Eyedius ile artık çok daha güvenli ve
hızlı. Eyedius, bu kayıt işlemleri sırasında
mevcut güvenlik kameraları aracılığıyla otel
misafirinin yüz kaydını otomatik olarak alır
ve eldeki verilerle çok kısa bir sürede
eşleştirerek kayıt yapar.
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KIOSK İLE CHECK-IN
YAPIN, SIKINTI ÇEKMEYİN
KONUK AĞIRLAMA

Otellerde yaşanan kayıt işlemleri sırasında
resepsiyonda oluşan kalabalığın önüne
geçmek için, kiosk aracılığıyla otel misafirinin
yüz kaydı ve gerekli kimlik bilgileri alınarak
kayıt işlemleri başlatılır.
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BAŞKASININ KARTIYLA
GEÇİŞE GEÇİT YOK
KONUK AĞIRLAMA

Otel misafirleri ya da üyelik kartı olmayan
kişiler dışında kullanıma açık olmayan havuz,
spor salonu gibi ortak kullanım alanlarına
girişte kart okuma sisteminde kaçak girişler
yapılabiliyor. Eyedius, EYE’M uygulaması ile
akıllı mobil cihazlar aracılığı ile yüz
doğrulama yaparak güvenli giriş izinleri ve
bilgilendirmeleri üretir.
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EYEDIUS’LA PERSONEL
HARİCİ GİRİLMEZ
KONUK AĞIRLAMA

Otelde çalışan personel dışında girilmemesi
gereken ofis gibi alanlarda, personelin yüz
tanımayla kaydı alınır. Ardından personel
dışında farklı bir kişinin alana giriş yapması
durumunda gerçek zamanlı alarm üreterek
bilgilendirme sağlanır.
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KONAKLAMA TİPİNİZİ
YÜZÜNÜZDEN OKUYORUZ

KONUK AĞIRLAMA

Otel
restoran
girişlerinde
konaklama
tiplerinin sözlü olarak sorulması pek çok
misafir tarafından hoş karşılanmıyor. Ancak
kahvaltı,
akşam
yemeği
gibi
yemek
salonlarına girişte bu tarz kontrollerin
yapılmaması durumunda farklı konaklama
tipi seçen müşteriler, seçtikleri konaklama
tipinin haricinde restoran imkânlarından
faydalanabiliyor. Ayrıca yemek alanlarında
farklı oda numarası belirterek restorana
giriş yapılmasıyla da bu sorun artabiliyor.
Eyedius, otele giriş yapan misafirin, hangi tür
konaklamayla kalacağı bilgisi sisteme kayıt
edildikten sonra, yemek salonu gibi alanlara
giriş sırasında yüz doğrulaması yaparak
girişe izin verir veya ihlal durumunda gerekli
kişilere uyarı üretir.
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İSTENMEYEN
MİSAFİRLERE SON
KONUK AĞIRLAMA

“Kara Liste”ye alınmış kişilerin fotoğrafları
sisteme yüklendiğinde, eğer kişi ortamda
bulunursa tespit edilir ve ânında gerekli
kişilere uyarılar üretilir.
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VIP MİSAFİRLERİNİZİ
ANINDA TANIYIN
KONUK AĞIRLAMA

Otelin sadakat programına kayıtlı misafirler
otele girişte sistem tarafından tanınır ve
görevliler anında bilgilendirilerek misafirler
ayrıcalıklarından hızlıca faydalanma imkânı
yakalar. Buna ek olarak sadakat programına
kayıtlı olmayan ancak sürekli ziyaret
gerçekleştirilen
misafirler
Eyedius
aracılığıyla tespit edilir ve konuklara gerekli
özenin gösterilmesine yardımcı olur.
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ONLİNE CHECK-IN İLE
RESEPSİYON BİR
TIK UZAĞINIZDA
KONUK AĞIRLAMA
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sıkıcı
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hızlı şekilde check-in işlemleri başlatır.
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konuklar
ister
otele
giriş
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İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
www.eyedius.com
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Ar-Ge Ofisi
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