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Priročnik z našimi storitvami
1. Pametni ekrani v hotelskih sobah
Cityport Hospitality rešitve so namenjene udobju gostov in učinkovitosti hotelskega osebja, od prijave do
osebnih izkušenj v sobi z domačim občutkom. Tehnologija pomaga ustvariti čudovite izkušnje gostov, od
trenutka, ko se bodo sprehodili skozi vaša vrata do spominov, ki jih bodo odnesli.
Programska oprema za upravljanje s TV-ji in vsebinami na TV-jih:

LG Hospitality
[Hospitality] Almanac Hotel in Barcelona selects LG OLED Hotel TVs and Pro:Centric Direct
[VIDEO]
LG Insula Alba Resort & Spa, Crete Hotel Case Study [VIDEO]
[Hospitality] Unique Hospitality Moments with LG - Atlantica Sensatori Resort Crete, Greece
[VIDEO]

Samsung Hospitality
Hospitality Video Case Study: The SLS Hotel Las Vegas [VIDEO]
Peninsula Hotel[VIDEO]
Hospitality Video Case Study: Zhengzhou Yihe Hospital [VIDEO]
Samsung Hotel TV (AirWave) [VIDEO]
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2. Telefonski sistem za hotel
Naše telefonske rešitve omogočajo hotelom in stanovanjskim kompleksom, da gradijo komunikacijska
omrežja za namestitev vsake sobe, apartmaja in upravne pisarne, hkrati pa ohranjajo povezavo in varnost.
3. Wifi sistem
Wi-Fi je številka ena, ki pride pri ocenjevanju sobe. Kakšen je vaš rezultat? Wi-Fi je danes pomembnejši od
udobne postelje ali vročega tuša. Osem od desetih gostov si vzam ečas, da javno delijo svoje slabe Wi-Fi
izkušnje. Ne dovolite, da slab Wi-Fi škodi vašemu podjetju.

4. Hotspot
HotSpot in je inovativna programska rešitev, ki podjetjem omogoča, da svojim strankam časovno in / ali
z prilagodljivo hitrostjo omogočajo dostop do interneta. Ponuja popoln nadzor nad cenami in izjemno
fleksibilnost pri obračunavanju, da povečate prihodke.
Sistem potrebuje samo širokopasovni dostop do interneta na usmerjevalniku (tj. Kabel, DSL,…). HotSpot je
sestavljen iz funkcionalnega večjezičnega spletnega vmesnika. Obračunavanje je enostavno in brez težav,
bodisi z uporabo predplačniških internetnih kartic za dostop (podobno kot predplačniške telefonske kartice)
bodisi z uporabo obstoječega sistema upravljanja hotela.

5. Hospitality service center - HSC
Naš cilj je s "HSC paketom" zadovoljiti in preseči potrebe po optimizaciji storitev pri vseh strankah z
zagotavljanjem cenovnodostopne platforme za optimizacijo storitev, ki se popolnoma integrira z vašim
obstoječim sistemom PMS.
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6. Pametni ekrani
Cityport Digital Signage je osrednja komponenta rešitev, za upravljanje vsebin in naprav. Strežnik
uporabnikom omogoča nalaganje, organiziranje in oblikovanje seznamov predvajanja iz različnih vrst vsebin.
Omogoča razporejanje posebej označenih prikazovalnikov ali vsebin z enostavnem vmesnikom povleci in
spusti. Strežnikom ogoča tudi distribucijo vsebine na različne vrste zaslonov, kar zmanjšuje morebitne
prekinitve objav in spremlja vso vsebino in naprave na eni nadzorni plošči. Storitev kot podpora za upravljanje
oddaljene strojne opreme in vsebine služi kot navidezni "daljinski upravljalnik", ki upravljavcem vsebin
omogoča spreminjanje lastnosti zaslona od kjerkoli.

7. Pametna hotelska soba
Poraba energije je eden največjih obratovalnih stroškov v hotelih. Gostje so več kot 50% izven svojih sob in
pogosto pustijo prižgane električne naprave. Naš sistem zagotavlja boljšo upravljanje porabe energije in s tem
velike prihranke. Z zmanjšanjem porabe energije gre naša rešitev skupaj z zelenimi trendi v gradbenit
ehnologiji. Varčevanje okolja je postalo zelo pomembna misija za človeštvo in hoteli lahko z našimi rešitvami
malo prispevajo k tej misiji.
Glavne prednosti pri pametnih sobah so poraba energije, okolju prijazno, udobje, varnost, programljivost …

8. Omrežni sistem»
Cityport Omrežje so rešitve, ki ponujajo sofisticirane storitve, katera prepozna vašo blagovno znamko in
ustvari prilagojeno izkušnjo za vsakega gosta. Ta celovit nabor rešitev pomaga lastnikom hotelov in
operaterjem:
•
•
•

Podpirajte najnovejše mobilne aplikacije in brezžične storitve
Izboljšati obratovalno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov, kot so stroški energije
Ustvarjajte nove tokove prihodkov s pomočjo tehnologije nove generacije

