
DirectKey™ Mobile 
Access System

Use your thumb to 
open the door.

Hoje, os hotéis estão procurando novas maneiras de minimizar 
o contato e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência 
extraordinária aos hóspedes. Com o sistema Onity DirectKey, você 
capacita os seus hóspedes a assumir o controle de como eles 
interagem com o seu hotel, equipe e facilidades através do próprio 
telefone. Ofereça a segurança que os seus hóspedes esperam com 
a flexibilidade de interação que desejam e a experiência superior 
que merecem.

Do estacionamento à habitação, 
sem escalas na recepção

Ofereça uma  
experiência contínua  

e sem contato 
direto através

do telefone.



Ajuda a preservar as orientações de distanciamento 
social e oferecer interações sem contato
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O sistema Onity DirectKey utiliza uma credencial de chave segura e tecnologia Bluetooth® que permite aos hóspedes 
do hotel baixar a chave atribuída ao seu smartphone e acessar facilmente o seu quarto. Com esta solução, os 
hóspedes podem evitar a recepção e acessar seus quartos usando os próprios smartphones com Bluetooth. E quando 
for hora de partir, os hóspedes também podem fazer o check-out diretamente através do aplicativo.

Atualize seu sistema e a experiência de seus hóspedes
A Onity pode ajudá-lo a implantar o sistema DirectKey para melhor atender às suas necessidades específicas 
e fornecer opções flexíveis para um solução eficiente e acessível. Você também pode tirar proveito de várias 
opções de fechaduras para atualizar a tecnologia.

Sistema Onity DirectKey:

• Trabalha com as fechaduras existentes da Onity e de outros fornecedores populares
• Complementa as medidas de segurança vigentes
• Permite registro de entrada e saída fácil e sem contato
• Integra-se com aplicações de fidelidade do hotel
• Fornece uma aplicação móvel configurável para propriedades independentes

Entre em contato com um representante de vendas da 
Onity LATAM para obter mais informações.


