Naturista Oázis Kemping beléptető rendszer ismertetése
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Bevezetés:
A Naturista Oázis Kemping vezetése úgy döntött, hogy két fázisban megvalósít egy korszerű
elektronikus beléptető rendszert, melynek megvalósításától azt reméli, hogy a vendégeinknek nem
kell alkalmanként sokáig sorban állni és várni a belépés lehetőségére , lehetőségük lesz bérleteket
váltani és a kemping vezetősége számára jobb, korszerűbb ellenőrzési lehetőséget biztosít majd a
rendszer. A rendszert pénzügyi okokból két fázisban valósítjuk meg. Az alábbiakban döntően az első,
a 2015-ben megvalósítandó fázis rövid leírását fogjuk megadni , de néhány szóban jelezzük majd ,
hogy milyen lesz a rendszer végleges működése.

A beléptető rendszer első fázisának rövid ismertetése:


A jelenlegi bejárati kaput jelentősen megszélesítjük és két darab automatikusan működő
sorompóval látjuk el. Ezzel elérjük majd, hogy egyszerre két autó tudjon a kapun befelé
mozogni, az alábbiak szerint:
 Ha kívülről nézzük, akkor a baloldali kapun tudnak befelé mozogni a bérletes vendégeink
oly módon, hogy a bérlet befizetésekor kapott elektronikus kártyájukat közelítik az autóból
megközelíthető kártyaolvasóhoz. Ha többen ülnek az autóban, akkor minden személy
kártyáját közelíteni kell a kártyaolvasóhoz. Ha valaki olyan vendéget hoz magával, akinek
nincs bérlete, akkor a jobboldali kapuhoz kell az autóval állnia. Lásd később. A kártya
leolvasást a portás ellenőrizni fogja.
 Ugyan csak a baloldali kapuhoz kell állni azoknak, akik kempingezni szándékoznak nálunk.
Ők jelzik a portásnak, hogy több napra érkeznek. A portás mindenkitől elkéri az igazolványt,
térképet és árjegyzéket ad számukra a kemping díjairól . A kempingezni szándékozó
vendégek közül valakinek meghatározott időpontban vissza kell jönni a portára , ahol
bemondják a tartózkodás hosszát és a szolgáltatási igényt és ennek alapján fizetnek. Ők egy
kártyát kapnak, amellyel a tartózkodásuk időtartamára ki és bejárhatnak a kempingbe, a
bérletes vendégekhez hasonlóan. Mozgásukat a portás köteles ellenőrizni.
 A jobboldali sorompóhoz kell állni annak az autónak, amelyikben strand vendégek vannak.
Az autóból egy embernek ki kell szállni , a kívülről megközelíthető pénztárhoz kell menniük,
be kell mondani a személyek számát és ha gyerek van az autóban akkor annak a korát. E
megrendelés és fizetés után a pénztáros jegyet és karszalagot ad neki. A portás pedig
távműködtetéssel kinyitja nekik a sorompót



Kifelé minden autónak a baloldali kapuhoz kell állni. Kijárás csak ezen a kapun keresztül
történik. A bérletes vendégek a kártyájuk leolvastatásával automatikusan mehetnek ki , de
kilépésüket a portás ellenőrzi. A strand vendégek kilépéskor átadják a karszalagjaikat a
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portásnak, aki , ha mindent rendben talál, távműködtetéssel kiengedi őket a kapun. A
kempingezők kilépése csak akkor jogszerű, ha a tartózkodásuk megfelelt a befizetésüknek. Ezt
szintén a portás ellenőrzi.

Mit remélünk egy ilyen rendszer bevezetésétől:


Hétvégeken és ünnepnapokon remélhetőleg csökken a kapu előtti autós várakozás.



Rendezettebb lesz a belépés a kempingbe.



Csökkeni fog a csalások sumákolások száma, mert a rendszer működését ilyen napokon két
portás fogja ellenőrizni



Azt reméljük a strandvendégek részéről, hogy többen vesznek 10 napos , vagy egész idényre
szóló bérletet, mellyel a baloldali kapun keresztüli közlekedést engedi meg a számukra.



Remélhetőleg az ismeretek növekedésével már eleve abba a sorba fognak beállni az autók,
ahol a szándékaik szerint beléphetnek.



A legfontosabb hogy az un. bérletes vendégeknek nem kell sorba állniuk a belépés során.

Mit nem fog megoldani a beléptető rendszer első fázisának kiépítése:


Nem tudja teljes mértékben kiküszöbölni a csalást, sumákolást.



A kemping vezetői számára még nem adja meg automatikusan, hogy adott pillanatban ki
tartózkodik a kempingben. Ez különösen igaz a bérletes vendégekre. A kempinges vendégekről
a bejelentőt mindig kézzel kell megírni, még akkor is, ha többedszer kívánnak nyaralni nálunk.

Mivel fog többet tudni a II. fázissal bővített beléptető rendszer, melyet 2016-ban kívánunk
megvalósítani:


Ha a rendszer teljes mélységében megépül, megoldja az előző fejezetben felsorolt
problémákat.

Baráti Üdvözlettel
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