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Connect 3.0
Connected Guest Applications Suite

Oplev �eksibel, skalérbar og sikker kommunika-
tion, der er optimeret til at møde behovene i hospi-
tality-sektoren fra mindre økonomi-hoteller til 
verdens mest berømte luksus-hotelkæder.
I en travl hverdag skal hotelmedarbejderne være 
produktive og styre gæsternes oplevelse aktivt. Vores 
teknologi har �eksibiliteten til at tilpasse sig gæster-

nes og medarbejdernes krav med et minimum
af hotelledelsens involvering.  Connected Guest 
Applications Suite forenkler integrationen af hotel-
lets systemer, muliggør automatisk fakturering på en 
lang række gæste-services og kan forskelsbehandle 
gæsterne gennem avancerede kapabiliteter inkl. 
gæsternes BYOD og gæste services management.

Effektiv kommunikation til hoteller

Suiten indeholder

Interface til styring af alle tilknyttede systemer

Idriftsættelse on premise, virtualiseret eller via cloud

Virker på tværs af �ere lokationer

Væknings- og gæstebeskedsystem

HSIA management og fakturering

Gæstemobilitet og –BYOD

Apps til brug på gæsternes mobil
Gæste service tracking og work�ow management

XML indholdslevering til IP-telefoner

Sprogversioneret Telefoni

Automatisk Fakturering

I

Gæsteservice app.

Gæste integration

Gæsteservice management

Den brancheledende Connected Guest Applications Suite transformerer hoteldrift og gæsteoplevelsen. 
Suiten bidrager til et mere e�ektivt og optimalt work�ow i driften og dertil generering af ledelsesdata der 
ikke har været tilgængelig før.
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Nøglefunktioner:

• Fakturering på telefoni
• Fakturering på dataforbrug
• Tale system integration
• PMS integration
• HSIA integration
• IPTV integration
• Værelsesstatus
• VIP registrering
• Ventende beskeder

Automatisk fakturering

Opkalds-registering og PMS integration
Automatisk fakturering er en platform til at forbinde front og back o�ce applikationer,  
enten på et enkelt hotel eller på tværs af �ere hoteller og lokationer med central styring.
Med af integration af Property Management System, telefonien, telefonbeskeder, 
højhastigheds-internet adgang og in-room underholdning styrer automatisk fakture-
ring dataleveringen til præcis fakturering.  Det muliggør gæsteservice-pakketering. 
F.eks. et tilbud om en pakke med telefoni, in-room underholdning og internetadgang.

Nøglefunktioner:

• SIP Integration
• Analog og digital integration 
• PMS integration
• Minibar
• Åbn/luk mailbox
• Sæt/slet vækning
• Sprogversionering
• DID/DDI allokation
• Gæstegruppebesked
• Fler-niveau auto receptionist

Sprogversioneret telefoni
F.eks. telefonsvarer og vækning

Sprogversioneret telefoni tilbyder telefonsvarer og vækning til gæster og hoteladmini- 
stration. Applikationen er designet særligt til hospitality-sektoren og er fuldt integreret 
med hotellets Property Management System.
Sprogversioneret telefoni er den foretrukne standard for mange internationale hotel-
grupper som platform for hotelmedarbejdere for at servicere gæster med deres daglige 
telefonbeskedhåndtering og vækning.
Sprogversioneret telefoni udstyrer gæster og hoteladministration med telefonsvarer, 
sprogversionering og vækning inkl. værelsesstatus og stuepigestatus, analog og digital 
integration, DID allokation og gæstegruppebeskedgivning, auto-receptionist- og 
minibar-fakturering (kræver Automatiseret fakturering).

Nøglefunktioner:
• Hotspot manager
• Portalside-styring
• Rum- og portstyring
• Faktureringsplan-styring
• Brugerstyring
• Indtægtsrapportering
• Abonnent rappotering
• Passthrough og URL filtrering
• Trafik-formning

Gæsteservice management
Gæste HSIA management og personlige områdenetværk

Gæsteservice management styrer autenti�kationen og faktureringen gennem højha- 
stigheds-internetadgang på tværs af hotellet.
Adgang kan blive behandlet forskelligt og styret på basis af roller. Quality of Service 
kan styres på basis af af adgangshastighed, båndbredde og servicevarighed. Klienter 
kan garanteres båndbredde, f.eks. til en konference. Det sætter dit hotel i stand til at 
tilbyde begrænsede internet services med opgraderingsmuligheder for gæster, der er 
villige til at betale for en premium service.
Gæsteservice management kan tilbydes som en brugsmulighed - som software eller 
via et virtuelt miljø.
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Nøglefunktioner:

• Gæste-BYOD
• Tovejs PMS integration
• Tale system integration
• Beskedsvarer adgang
• Sprogversionering
• Hotel services directory
• Simpel autentifikation
• Sikret adgang
• PBX-agnostik
• SIP-trunk forbindelse

Gæsteintegration
Gæste smartphone integration
Gæsteintegration tilbyder en omkostningse�ektiv og sikker metode til at udvide 
hotellet telefoninetværk til gæstens egen smartphone.
Gæstens oplevelse er forbedret mobil kommunikation. Gæstens mobile enhed bliver en 
udvidelse af dit hotels telefonsystem. Medarbejdere og gæster er forbundet på tværs 
hotellet.
Gæsteintegration kan integreres med Gæsteservice app’en og stille en ”one touch” 
booking af hotel services til rådighed. Denne kapabilitet bidrager til at øge omsætnin-
gen pr. udlejet hotelværelse.
Medarbejdernes mobilitet kan også støttes med integration af smartphones og tablets.

Nøglefunktioner:
• Gæste-BYOD
• Gæste indholdslevering 
• PMS integration
• Sæt/slut vækning
• Interaktiv room service
• Gæste-relationer
• Promovér dit hotel
• Øg gæsteloyalitet
• Skræddersyet design
• Til iOS og Android

Gæsteservice app.
Selvbetjening til gæsterne

Gæsteservice app’en er designet til at berige gæsternes oplevelse og levere ”øjeblikkelig” 
indhold. Løsningen sætter hotelpersonalet i stand til at kommunikere og fremme 
indtægtsskabende services til gæsten på en struktureret ikke-invasiv måde.
Traditionelle papirblokke på værelset kan erstattes med en komplementær �ersproglig 
og interaktiv app, som passer bedre til den moderne gæst. Om det er at præsentere 
restaurant-menuer, styre systemer på værelset (f.eks. air condition eller lys), booke 
spa-behandling eller søge efter golf tee o� tidspunkter. Så kan Gæsteservice app’en 
være gæstens lomme-portier.
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