Információs rendszer, képernyôn elérhetô, interaktív szolgáltatásokkal
Az információs rendszer elsôdleges célja az, hogy a hotel, illetve az épület szolgáltatásainak,
programjainak megfelelô publicitást biztosítson. A szobában elhelyezett IPTV-n keresztül,
az épület információs menürendszerének felhasználóbarát, grafikus megjelenítése
segítségével lehetôség nyílik a szolgáltatások megrendelésére, valamint a programokon való
részvétel jelzésére is.
Néhány példa:
a vendég személyre szabott üdvözlése,
aktuális szolgáltatások,
éttermi, bár-, wellness-információk,
vásárlási és turisztikai információk,

Intelligens Szálloda megoldás
Informatikai, telekommunikációs és vendégkörre szabható tévé-megoldások szállodák,
wellness- és konferencia-központok, valamint egyéb közösségi létesítmények részére

foglalások, rendelésfeladások,
számlaegyenlegek lekérdezése,
internetrôl automatikusan frissülô hírfolyam (RSS),
szobák közötti üzenetküldés.

Összehangolt, egységes
mûködtetô rendszer
Az Intelligens Szálloda megoldás lelkét jelentô „köztes
szoftver” (middleware) segítségével a létesítmény minden
funkcióját egységes, átjárható formában lehet mûködtetni.
A köztes szoftver segíti elô a modulok közötti információcserét,
két vagy több alkalmazás egymással való kommunikációját,
a webalapú szolgáltatásválasztással pedig a szoftver
magasabb komfortfokozatot nyújt felhasználónak és üzemeltetônek egyaránt.
Az alapvetô szolgáltatások információit a köztes szoftver
segítségével a konkrét létesítmény elvárásai szerint lehet
kialakítani úgy, hogy azok teljes mértékben kényelmesen
kezelhetôk és célszerûek legyenek. A köztes szoftver
számos egyéb lehetôség mellett a helyi igények szerinti
testre szabás lehetôségét kínálja, és az egyedi kívánságok
teljesítését szolgálja.

Az ajánlat nem teljes körû, minden további részlettel kapcsolatban, kérjük, írjon
a szallodarendszerekinfo@telekom.hu e-mail címre, vagy keresse személyes ügyfélmenedzserét!
www.t-systems.hu

Új szálloda, kórház vagy nyugdíjas otthon építését vagy egy meglevô épület rekonstrukcióját
megelôzôen érdemes kiemelt figyelmet fordítani a gyengeáramú rendszerek tervezésére.
Ezzel a döntéssel alapozható meg, hogy az épület késôbb milyen magas szinten lesz
képes kiszolgálni vendégei, lakói igényeit. Az egyes szobák tévéképernyôjén megjeleníthetô,
és a távirányító segítségével egyszerûen, interaktív módon megrendelhetô szolgáltatások már
egy egészen korszerû, integrált rendszerekkel felszerelt épületet feltételeznek.

Mindent egy kézbôl

A megoldás elemei

A T-Systems új építkezésnél és rekonstrukciónál egyaránt –
egykapus kiszolgálással, projektmenedzsmenttel, többféle
pénzügyi konstrukcióval és garanciával kínálja a Magyar
Telekom csoport teljes szolgáltatási portfolióját – a megrendelô igényeire szabva, egyedi megoldások kialakításával.
A rendszer támogatása, új modulok beépítése, testre szabása
a T-Systems által hosszú távon garantált.

A rendszer moduláris felépítésû, így az egyes elemek
külön-külön és tetszés szerinti kombinációkban is elérhetôk:
IP-alapú, Intelligens Szálloda-rendszerek,
teljes körû hoteltévé-funkcionalitás,
gyengeáramú rendszerek és informatikai szolgáltatások,
mobil-, vezetékes és internetszolgáltatások,
biztonságtechnikai megoldások.

A megoldás bemutatása

Kiknek ajánljuk a szolgáltatást?

Az Intelligens Szálloda termék integrált, ám alapvetôen
gyártó- és rendszerfüggetlen megoldás, amely mindig
az aktuális igényekre optimalizálható. Segítségével olyan
jövôbe mutató, minden kommunikációs eszközzel felszerelt
közösségi létesítmény valósulhat meg, amelyre
maximális vendégélmény,
kényelem és biztonság,
teljes körû szervezettség és
magas fokú interaktivitás jellemzô.

A megoldást összetett funkciók kezelésére alakítottuk ki,
szállodák és egyéb olyan közösségi intézmények igényeinek
figyelembevételével, amelyek tévével felszerelt hálószobákkal rendelkeznek. A rendszer moduláris felépítésû, ezért
az egyes elemek külön-külön és tetszés szerinti kombinációkban is elérhetôk. Így lehetôség van hagyományos
szállodák, wellness- és konferencia-központok, illetve
nyugdíjas otthonok, kórházak, kollégiumok kiszolgálására is.

Milyen elônyöket kínál a szolgáltatás?
Vegyünk egy szállodaipari példát! Az Ön szállodai szolgáltatásainak kihasználtsága
kimagasló a piaci átlaghoz képest, ráadásul egyre többször üdvözölhet visszatérô
vendégeket. Az Önnél rendezett konferencia résztvevôi szobájukban személyre szabottan
tájékozódnak a rendezvény programjáról, így mindenki pontosan érkezik, és nem téved el
az épületben. Az Ön vendége idôben érkezik a masszázsra, pontosan tudja, meddig tart
a kezelés. A szobaasszonyok könnyen, gyorsan, telefonálás nélkül készre jelentik a szobát,
leadják a szobában történt pótlásokat.
Intelligens Szálloda megoldásunkkal jelentôs versenyelônyre tehet szert, hiszen
a felhasználói, a hálózati és az üzemeltetôi oldalon is megvalósul a rendszerek legmagasabb fokú integrálhatósága,
az egyedülálló tartalomszolgáltatás révén növelheti ügyfelei, vendégei elégedettségét,
hatékonyabbá válik az épület üzemeltetése,
a költségek csökkennek, illetve a korábbival azonos költségszinten több szolgáltatás igénybevétele válik lehetôvé,
a kedvezô finanszírozási feltételek, a szolgáltatás átalánydíjas jellege elônyös a mûködés szempontjából,
teljes körû távfelügyelet látható el a rendszerek maximális integrációjával,
a magas fokú automatizáltság révén csökkenthetô az üzemeltetô személyzet leterheltsége.

A szolgáltatáscsomag elemei
Napjainkig egy szállodai szobában a vendégek kényelmét a technikai eszközök
tekintetében egy televízió, egy telefon, a minibár és talán egy internetcsatlakozás teremtette
meg. Ez már elmarad a mai kor elvárásaitól.
Szállodák esetén például – a Front Office rendszerhez illesztést követôen – egy minden igényt kielégítô információs rendszert
építhetünk ki, mely az üzemeltetôknek és a szállóvendégeknek is grafikus kezelôfelületeket nyújt. A rendszermenedzsment
felületén az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok láthatók el, és itt konfigurálható a szálloda információs rendszere is.
A recepciós felületen keresztül a vendégek bejelentkezésével, ott-tartózkodásával, valamint távozásával kapcsolatos
információkat és feladatokat kezelhetjük. A vendégszobai felület a vendégek felmerülô igényeinek kielégítését teszi egyszerûbbé, kényelmesebbé.

T-Home TV-alapú mûsorszórás, helyi tartalomszolgáltatás
Az IP-alapú televíziós rendszer a szolgáltatások igénybevételének közös platformja
és egyben a vendégeknek nyújtható többletszolgáltatások alapja. Éppen ezért az informatikai
és a tévé-rendszerek különálló korszerûsítése célszerû megoldás lehet akkor is, ha egyébként
az épület teljes rekonstrukcióját késôbbre tervezik.
Tévé- és rádiócsatornák

Videotéka

Partnereink közel 50 tévécsatorna és az országos
rádiócsatornák közül válogatva alakíthatják ki az épület
egyedi csatornakínálatát.

A T-Home TV nemcsak digitális tévé, hanem videotéka
is egyben! A videotéka rendszeresen frissülô kínálatából
a vendégek a közelmúlt népszerû európai és amerikai mozifilmjeit, valamint kedvelt magyar és külföldi zenei elôadók
koncertfilmjeit kölcsönözhetik ki. Sok film már pár hónappal
a moziban való megjelenés után bekerül a videotéka
kínálatába! A felnôtt vendégek a mozifilmek mellett erotikus
filmekbôl is válogathatnak.

A tévéadások mellett rádiócsatornák is elérhetôk, hallgathatók a rendszeren keresztül. A szobákban a vendégek,
lakók rendelkezésére álló nagy felbontású, többfunkciós
monitor és a távirányító segítségével vehetôk igénybe
a digitális tévé funkciói:
tévécsatornák kínálata,
videotéka kínálata,
speciális IPTV-funkciók: felvétel, mûsor megállítása
és visszatekerése, mûsornyelvváltás,
videokamerás megfigyelés adott helyszínekrôl
(pl. uszoda foglaltsága).

A videotéka széles kínálatából a vendég pár gombnyomással
kiválaszthatja a kívánt filmet, elolvashatja a tartalmát,
megnézheti a stáblistát, az alkotókat, sôt a szereplôk vagy
a cím alapján kereshet is a kínálatban. Kölcsönzéskor
a mûsor 24 órán keresztül rendelkezésre áll, és bármikor
lejátszható, megállítható, a jelenetek elôre- és visszatekerhetôk – hasonlóan egy hagyományos DVD-lemez használatához. Egyes filmek a magyar szinkronos verzió mellett
eredeti nyelven, magyar felirattal is elérhetôk.

