
Inteligentne rozwiązania dla 
budynków biurowych



Blue Bolt 

Kim jesteśmy

NTT System

• Rok założenia 1989

• Od 2007 roku na GPW, kapitał 83 100 000.00 
PLN

• Zaopatrujemy firmy takie jak: Media Markt, 
Saturn, Auchan, Carrefour, Komputronik, Media 
Expert and much more

• JSI-1/2/2015, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 
ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12 



Tradycyjne technologie
Zastanawiałeś się kiedyś, czy codzienne nawyki i typowe zachowania oraz problemy przestrzeni biurowej 

można rozwiązać inaczej?

Wysoki koszt instalacji urządzeń i 
prowadzenia okablowania?

Specjalne drukarki do kart, czytniki, problemy 
przy zmianach i modernizacjach? Kilka 
różnych niezintegrowanych systemów 
w budynku?



Tradycyjne technologie
Zastanawiałeś się kiedyś, czy codzienne nawyki i typowe zachowania oraz problemy przestrzeni biurowej 

można rozwiązać inaczej?

Klient lub partner biznesowy 
przyjeżdża na spotkanie do firmy 
i nie ma gdzie zaparkować?  



Tradycyjne technologie
Zastanawiałeś się kiedyś, czy codzienne nawyki i typowe zachowania oraz problemy przestrzeni biurowej 

można rozwiązać inaczej?

Rotacja pracowników, ekip technicznych, 
zmiana dostępów i związana z tym ciągła 
wymiana kart?  

Specjalne przepustki, karty gościa, na 
wypisanie których zawsze trzeba czekać?



Tradycyjne technologie
Zastanawiałeś się kiedyś, czy codzienne nawyki i typowe zachowania oraz problemy przestrzeni biurowej 

można rozwiązać inaczej?

Przedmioty które trzeba mieć ze sobą:
•telefon, 
•portfel, 
•karta do biura?



Blue Bolt

Nowoczesna alternatywa
Przygoda z biurem zawsze zaczyna się od wejścia. Dlatego przedstawiamy nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na 
zmianę dotychczasowych standardów. 

Mając przy sobie smartfon, wystarczy podejść do drzwi, 
podjechać do szlabanu lub bramy garażowej i już jest otwarte!



Blue Bolt

Nowoczesna alternatywa
Organizujesz spotkanie? Wpisz adres email lub numer 
telefonu gościa, a otrzyma od Ciebie dostęp do wybranych 
pomieszczeń. 

Kiedy tylko Twój gość pojawi się w Twoim budynku, otrzymasz 
powiadomienie i będziesz mógł pójść go przywitać.



Nowoczesna alternatywa

Przydziel też dostęp do garażu - klient nie będzie miał 
problemu z parkowaniem. 

Z pewnością to doceni, że jeżdżenie do Ciebie na spotkania 
zajmuje mniej czasu i nie jest tak problematyczne, jak 
w przypadku Twojej konkurencji.



Nowoczesna alternatywa

Organizujesz konferencję? 

Goście zapisujący się przez stronę www, podadzą swoje 
dane kontaktowe i automatycznie otrzymają wstęp do 
właściwej sali we właściwym dniu. Jeśli dopłacą to będą mogli 
też skorzystać z miejsca parkingowego.
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Nowoczesna alternatywa

Możesz też z panelu wysłać notyfikację do pracowników np. “Zgłoś się do 
recepcji po odbiór paczki.” 

Jeśli pracownika nie ma w biurze to przypomnienie pokaże się na telefonie, 
gdy pojawi się w pracy. Możesz też wykorzystywać tą funkcję do 
integrowania zespołu i usprawniania pracy. Notyfikacje mają o 90% lepszą 
skuteczność niż newslettery / emaile!
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Możliwości systemu
Dzięki pełnej elastyczności mamy możliwość dopasowania systemu do różnych potrzeb

Możliwość integracji z każdym systemem kontroli dostępu oraz zarządzania użytkownikami. Administrator 
przypisuje nowych pracowników w jednym miejscu

White label app - mamy możliwość wykonania aplikacji mobilnej, która będzie zawierała logo i grafikę 
zamawiającego

Otwieranie  dowolnym urządzeniem - iOS, Android, smartphone, smartwatch

Przydzielaj i usuwaj dostęp gościom łatwo i w dowolnej chwili

Dopasuj poziom bezpieczeństwa do swoich potrzeb i wymagań otwieranie automatyczne lub za 



Nowoczesna kontrola dostępu to nie wszystko

Bądź eco, oszczędzaj pieniądze
Wyłączaj energochłonne urządzenia, gdy nie są 
potrzebne 
• Światło, gdy nikogo nie ma w środku
• Klimatyzacja, gdy nikt jej nie używa.

Nie będziesz ponosić niepotrzebnych kosztów, 
gdy ktoś zapomni czegoś wyłączyć.

Monitoruj statystyki
Sprawdzaj istotne parametry swojej 
przestrzeni 
• Czas pracy pracowników
• Najbardziej wykorzystywane przestrzenie 

w wybrane dni
• Udział w wydarzeniach, spotkaniach
Dopasuj statystyki do własnych potrzeb.

Parametry budynku

• Bezprzewodowe czujniki temperatury 
i wilgotności z obrazowaniem na 
ekranie smartfona lub tabletu

• Automatyczna regulacja temperatury
• Automatyczne odłączanie wody 

w przypadku zalania
• Łatwe naliczanie opłat za media, dzięki 

podglądowi zużycia na żywo



Co musi zrobić pracownik?

Każdy w momencie otrzymania dostępu, musi wpisać kod lub 
kliknąć link w emailu od pracodawcy lub administratora.

Po wpisaniu kodu, wystarczy udać się do biura, drzwi, furtki, 
bramy garażowej. Otworzą się automatycznie.

Pracownik nie musi nic więcej robić. Jeśli w późniejszym 
czasie przyznany mu zostanie dostęp do innych stref zostanie 
automatycznie zaktualizowany w aplikacji.

Gdy uprawnienia dostępu zostaną usunięte, pracownik straci 
możliwość otwierania.

Blue Bolt: Jak to działa?



Zapraszanie gości

Blue Bolt: Jak to działa?

W dowolnym momencie pracownik, jeśli ma takie prawo, może 
przydzielić dostęp:
• Gościom,
• Ekipie remontowej lub sprzątającej,

… lub komukolwiek innemu. Robi to w bardzo prosty sposób. 
Wystarczy podać:

• Email lub numer telefonu,
• Datę od kiedy do kiedy dostęp ma być aktywny,
• Godziny w jakich dana osoba może mieć wstęp

i gotowe!



Podsumowanie
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Po co w ogóle to instalować?

• Nowoczesny sposób na umówienie spotkania z potencjalnym najemcą
• Podniesienie nowoczesności budynku, bez znaczących inwestycji, remontów
• Wyższa jakość przestrzeni, komfort dla najemców,:

• Komfort dla pracowników - Przyszedł gość; Czeka na Ciebie paczka
• Niski koszt zmiany uprawnień, osób, szczególnie istotne przy pracownikach 

sezonowych, niepełnego wymiaru czasu pracy, czy w firmach gdzie jest 
większa rotacja,

• Łatwe przydzielanie dostępu dla wszystkich ekip, wraz z dobrą kontrolą miejsc, które 
odwiedzili

• Nowoczesne możliwości przy organizowaniu wydarzeń - zapisz się na stronie i 
pobierz aplikację - będziesz miał wstęp na wydarzenie


