
GästeCard 
Predajný nástroj Vašej destinácie



Typy kariet

Predplatená karta
> Hosť si kupuje len určité služby

> Nezávislá na počte prenocovania

All - Inclusive karta
> hosť získa v rámci jeho pobytu kartu s rôznymi službami a zľavami

> Karta je v cene ubytovania

Karty s/bez ďalších služieb
> Hosť získa v rámci jeho pobytu kartu so štandardnými službami

> Služby sú individuálne predajné alebo sa dajú doobjednať



Typy kariet

Akreditačná karta
> Osobná karta ako doklad s individuálnymi prístupovými právami

Sezónna/obyvateľská karta
> Karta so špeciálnymi prístupovými a užívateľskými právami. Slúži pre > Karta so špeciálnymi prístupovými a užívateľskými právami. Slúži pre 

určité skupiny osôb.

Zákaznícka karta
> Karta so špeciálnymi prístupovými a užívateľskými právami. Slúži pre 

určitéskupiny zákazníkov.

Karta ako vstupenka
> Anonymná karta s obmedzeným prístupom a právami



Karta

Materiál
> Papier/Kartón (lamino)

> Plast (PVC)

> Individuálne nosiče (čipy, náramky…)
s RFID kódom



Karta A4 formát



Karta

Materiál
> Papier/kartón (lamino)
> Plastová (PVC)

Identifikácia/ukladanie informáciíIdentifikácia/ukladanie informácií
> Vizuálne informácie – Meno, platnosť, číslo karty 

> Čiarový kód – identifikácia klienta a ukladanie informácií o využitých službách

> RFID identifikácia klienta



Karta - akceptácia

Systémové požiadavky
> PC s prehliadačom (Explorer, Mozilla)

> Pripojenie k sieti - TCP/IP pripojenie ku kartovému softwaru

> Leaserová tlačiareň alebo PVC tlačiareň (podľa typu karty)



Karta - tlač

Systémové požiadavky
> PC s prehliadačom (Explorer, Mozilla…)

> Pripojenie k sieti - TCP/IP pripojenie ku kartovému softwaru

> Leaserová tlačiareň alebo PVC tlačiareň (podľa typu karty)

Kto môže vydávať karty?
> Všetci ubytovatelia

> Všetci poskytovalia služieb

> Definovaný počet miest, kde budú karty vydávané (infocentrá, úrady...) 

� S týmto je väčšinou spojený výber typu karty.



Karta – tlačiareň

> Papier/Kartón – údaje o klientovi a čiarový kód

� Klasická tlačiareň 

Podľa typu karty prichádzajú do úvahy tieto typy tlačiarni: 

� Klasická tlačiareň 

> Plastová (PVC) – údaje o klientovi a čiarový kód

� Tlačiareň na PVC karty – táto sa musí dokúpiť

> Plastová (PVC) – údaje o klientovi a RFID kód

� Tlačiareň na PVC karty – plus RFID skener
– spojená s vyššími nákladmi na zriadenie tohto zariadenia



Karta - software



Software

> Prepojené riešenie databanky (viac miest v jednom systéme)

> Prístup cez web

> ASP - údaje na serveri vrátane hostingu a fungovanie serveru

> Management – členenie> Management – členenie
- Užívateľ/Administrátor

- Člen z druženia 

- Výdajné miesto karty 

- Zákazník

- Poskytovateľ služieb/Služby

- Miesto overenia platnosti karty (miesto, kde sa karta nevydává, len overuje)



Software

Aktivácia karty pomocou:

> Software

> Pri nahlásení hosťa (pri príchode) � spojenie pomocou > Pri nahlásení hosťa (pri príchode) � spojenie pomocou 

- Ubytovateľ sa prihlási pomocou modulu „elektronická 
registrácia“

– Tlač/Výstup je na ubytovateľom zvolenú tlačiareň
– Údaje o hosťovi idú hneď do softwaru a zo softwaru na kartu 



Elektronická evidencia hosťa

> Štart projektu GästeCard 2003 
� Z iniciatívy Tirollskej zemskej vlády (niečo jako VÚC)

> Spoločný formát v XML (žiadne A4 papiere, bloky pre políciu apod.)

> Túto dobu úspešne v prevádzke na 52 miestach
- Olympíjský región Seelfeld, Zillertal, Region Tux/Finkenberg, Region St. Anton am 

Arlberg, Pitztal, Region Paznaun, Slovensko – Klaster LIPTOV ….



Skenery

Terminál „Stand Alone“
Tento terminál prichádza do úvahy všade tam, kde nie je potrebná osobná kontrola, resp.kde nie je 
takáto kontrola možná. Toto zariadenie je neustále prepojené so systémom pomocou internentu.

> Robustný hliníkový kryt pre vonkajšie použitie> Robustný hliníkový kryt pre vonkajšie použitie

> Integrovaná čítačka čiarového kódu a/alebo RFID 
kódu
- bezdotykový

> Informačný displej a signalizácia

> Komunikácia a prenos dát je možná pomocou: 
LAN/WAN, Rádio, GSM/GPRS, WLAN a 2/4-drôtovou 
spojovacou cestou

> Výstupy priamo do zariadenia, ktoré bránia vstupu 
(závora a pod.)



Skenery

Skener „Mobil“
Tento skener je možné použiť všade tam, kde je kontrola prevádzkovaná jednou osobou, bez 
možnosti pripojenia 220V, internetového pripojenia, PC

> Robustné zariadenie s displayom a klávesnicou

> Integrovaný skener čiarového kódu alebo RFID kódu

> Datová komunikácia pomocou GPRS alebo WLAN

> Odolný voči názarom, prachu a vlhku

> Napájanie12 - 48 VDC – batérie alebo autobaterie ( v 
prípade použitia napr. v skibusoch)



Skenery

Skener „Office“
Tento skener prichádza do úvahy všade tam, kde je možné nasledovné vybavenie: PC alebo Notebook s 
USB pripojením a internet

Prístup „Office-Light“
Tento spôsob prístupu do systému sa doporučuje všade tam, kde nie je takáto frekvencia overovania 
kariet. Penzióny, hotely, menší ubytovatelia, malé súkromné  obchody a pod. Samozrejme sa 
vyžaduje rovnaké vybavenie ako vyššie uvedený prístup… okrem USB pripojenia. Miesto skeneru 
napíše  poskytovateľ služieb ručne číslo kódu alebo meno hosťa   do svojho  PC a overenie 
platonosti karty. .



Skenery

Skener „Handy“
Tento spôsob prístupu do systému sa doporučuje všade tam, kde nie je takáto frekvencia overovania 
kariet. .

> Kontrola a overenia planosti karty

> Zadáva sa ID karty (kód)

> Priame(online) overenie v databanke



Skenery

Záloha dát, merač frekvencií využitia kariet“
Toto zariadenie prichádza do úvahy všade tam, kde nie je potrebné priame overenie platnosti karty. 
Na prístroj sa ukládajú skeny kariet a neskôr sa po priojení zariadenia k PC karty vyhodnoťujú.

> 10.000 skenov kariet

> Prenos dát pomocou USB

> Len vyhodnocenie kariet 



Prístupy-/
Koncept oprávnenií

> Na kartu budú zapísané ID karty

- Flexibilné nahranie služieb bez kontaktu priamo s kartou

- Možnosť použitia rôznych typov kariet (PVC, Kartón….sezónne, občianske 

a pod.)a pod.)

> Kontrola a registrácie prebieha v reálnom čase (ONLINE)



Meranie frekvencie používania/
analýza/spracovanie dát

> Detailné vyhodnotenie frekvencie užívania karty

> História hostí CRM – analýza štruktúry hostí 

> Vyúčtovanie poskytovateľom služieb/Predajným miestam> Vyúčtovanie poskytovateľom služieb/Predajným miestam

> Hlavné štatistiky

> Selekcia dát podľa rôznych filtrov

> Export dát do hotelových systémov

> Detailný prehľad „prihlásení“ a všetkých transakcií



Požiadavky regiónov

> Existujúce „Papierové karty“ by mali byť z marketingového hľadiska
zmenené na PVC karty“ 

> Výstupy a produkcia by mala byť u čo najviac ubytovateľov

> Vedľa integrovaných „bezplatných“ služieb resp. zliav by mala byť 
možnosť flexibilního dokúpenia platených služieb

> Overovacie a čítacie zariadenia by mali byť väčšinou stacionárne a 
mobilné � finančne je to priaznivejšie

> Projekt by mal byť refinančný (návratnosť vynaložených 
prostriedkov)



Karta ako nástroj predaja

> Každý ubytovateľ je predejné miesto turistických služieb v destinácií

> Človek môže rýchle a flexibilne ponúknuť hosťovi ponuku – pridanú
hodnotu k ubytovaniu

> Destinácia s touto kartou je zaujímavé obchodné miesto> Destinácia s touto kartou je zaujímavé obchodné miesto

> Vďaka možnosti viacerým „Miestam predaja“ sú poskytovatelia služieb
ochotní dávať zľavy a tým motivovat hostí k opätovnej návšteve alebo
ďalšiemu pobytu v regióne alebo meste



Príklad výpočtu

Príklad výpočtu:

> Destinácia s  800.000 prenocovaniami = cca 200.000 príchodov hostí = 200.000 
kariet, ktoré sú v obehu

> Ak sa každému 5. hosťovi podarí predať službu, ktorá je evidovaná na karte, je to 
40.000 transakcií

> Ak máte „maržu“ za službu v priemere minimálne 1 EUR = 40.000 EUR

� Refinancovanie nákladov a možnosť optimalizácie obratu



SITOUR ako partner

> Poskytovateľ celkového riešenia

> Synergia  spoločnosti SITOUR s ďalšími produktami (IRS 

Deskline, elektronické informátory…)

> Servis/Podpora

> Bezpečnosť

- Skúsená firma na trhu v Európe a vo svete 

- Ďalší vývoj

- Management dát (databanka a servery pre všetkých klientov a 

produkty)



GästeCard 
Referencie Slovensko

Región Liptov

77 poskytovateľov služieb

278 výdajných miest

154 akceptačných miest

186 služieb – zľavy

13 flexibilných balíkov

50.000 predaných kariet

46.757 transakcií/1 rok

Predľženie priemerného pobytu   

z 2,5 nocí na 3,65



GästeCard 
Referencie Slovensko

Parksnow

2 strediská (Donovaly, Št. Pleso)

286 poskytovateľov služieb

284 výdajných miest

109 akceptačných miest

169 služieb – zľavy

13.937 predaných kariet/2 mesiace

8037 transakcií/2 mesiace



GästeCard 
Referencie Európa

RAKÚSKO

> Neusiedler See

> Gastein

Card

> Pyhrn Priel

NEMECKO & ŠVAJ ČIARSKO

> Rheinland-Pfalz & Saarland

> Geneva

> Zermatt

> Kärten Card

> Zell am See Card

> Ötztal Card

> …….> Pyhrn Priel

Card

> Alpbachtal Seenland Card

> Montafon Card

> Löwen Alpin Card

> Allgäu – Wasler Card

> Salzburg Card

> Salzburgeland Card

> Schladming – Dachstein Card

> Kärten Card
> …….

> …..

> …



GästeCard 
Referencie

Akreditácie pomocou technológie GästeCard na týchto podujatiach:

> Audi 24 Heures Le Mans 2008

> Ski Austria (Alpin/Nordic/Snowboard) - 10 Events

> Winter EYOF Games 2009 Slask Beskidy

> GSSE Games 2009 Cyprus

> Summer EYOF Games 2009 Tampere

> BMW VIP Shuttle Service Kieler Woche 2009

> BMW Formula Series (24 Rennen, 3 Kontinente)

> ACTP – Austrian Tourism Board 2009

> Romy Gala 2009


