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infochannel - myhotel tv
Σε κάθε δωμάτιο ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ένα επιπλέον κανάλι, το “κανάλι” του
ξενοδοχείου, με το λογότυπό σας και με συγκεκριμένο περιεχόμενο
κάθε ώρα, ημέρα της εβδομάδας ή εποχή..
Η καθημερινή λειτουργία του είναι αυτοματοποιημένη, ενώ το πρόγραμμά του
ανανενώνεται όσο συχνά επιθυμείτε και ενσωματώνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες
για το ξενοδοχείο και τις υπηρεσίες του, παρουσιάσεις των υπευθύνων κάθε τομέα,
το μενού της ημέρας και όποιο σημαντικό γεγονός λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο
(συνέδριο, εκδήλωση κλπ) που μπορεί να μεταδίδεται ζωντανά ή σε μεταγενέστερο
χρόνο από το “κανάλι” αυτό.
*δεν πρόκειται για σύστημα Pay TV, IPTV ή Web TV

μουσική & ηχητικά μηνύματα ανά χώρο
Κάθε χώρος του ξενοδοχείου μπορεί να “ντυθεί” μουσικά με ένα ξεχωριστό στυλ
και σε διαφορετική ένταση. Το ξενοδοχείο μπορεί να διαθέτει όσα μουσικά κανάλια
επιθυμεί, ώστε ανάλογα με την περίσταση να επιλέγονται κατάλληλα για κάθε χώρο.
Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, έκτακτες ή προ-μαγνητοφωνημένες ανακοινώσεις
μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο με το πάτημα ενός κουμπιού και μέσο
τοπικού δικτύου υπολογιστών - χωρίς νέες καλωδιώσεις. Εφόσον είναι επιθυμητό,
τυποποιημένα μηνύματα μπορούν αν μεταδίδονται αυτοματοποιημένα σε επιλεγμένες
ώρες τις ημέρας και σύμφωνα με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου.

οθόνες υποδοχής & ενημέρωσης
Η πρώτη εντύπωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την Panel TV καλωσορίζετε
τους πελάτες σας δημιουργώντας μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα φιλική
ατμόσφαιρα. Μέσα σε λίγα λεπτά τους παρουσιάζετε τις υπηρεσίες σας, τους
καθοδηγείτε στον χώρο και τους πληροφορείτε για κάθε σημαντικό γεγονός,
εκδήλωση ή προσφορά τους αφορά.
Είτε πρόκειται για απλή ανάρτηση οθονών στους τοίχους της reception, είτε για
όρθιες οθόνες – stand σε κεντρικά σημεία, είτε για διάσπαρτες μικρές οθόνες
σήμανσης, η Panel TV έχει την εμπειρία και δυνατότητα να σας προτείνει
λύσεις που ενσωματώνονται εικαστικά στους χώρους σας και επικοινωνούν
αποτελεσματικά τα μηνύματα σας.
Επιπλέον δυνατότητες ανάλογα με τον χαρακτήρα του ξενοδοχείου:

» Ζωντανές μεταδόσεις: όποιο σημαντικό γεγονός λαμβάνει χώρα στο

ξενοδοχείο (συνέδριο, εκδήλωση κλπ) μπορεί να μεταδίδεται ζωντανά ή σε
μεταγενέστερο χρόνο από τις οθόνες
Χρήσιμες πληροφορίες ζωντανά: πληροφορίες πτήσεων και αναχωρήσεις
πλοίων
Ειδησεογραφία: headlines από όλο τον κόσμο
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mytouch board
Πρόκειται για λιτές και καλαίσθητες κατασκευές με μεγάλες οθόνες αφής
πολλαπλών σημείων, που προβάλλουν προτάσεις ή πληροφορίες
με συστηματικό τρόπο.
Τα θέματα μπορούν να ανανεώνονται κεντρικά και να προβάλλονται
σε ποικίλες γλώσσες. Το μέγεθός τους και ο τρόπος απεικόνισης
προσαρμόζεται στις προτιμήσεις κάθε ξενοδόχου.
Τα mytouch-boards μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
ως διαδραστικά μενού όπου ο φιλοξενούμενος βλέπει τα πιάτα
της ημέρας και περιηγείται στις προτάσεις γεύσεων του εστιατορίου,
σαν σημεία γνωριμίας με τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, ενημέρωσης
προγράμματος εκδηλώσεων, καθοδήγησης των επισκεπτών κλπ,
ως εντυπωσιακοί νεωτερισμοί, αναβαθμίζουν τεχνολογικά τους
χώρους του ξενοδοχείου χωρίς σημαντικές επεμβάσεις και χωρίς να
διαταράσσουν την αρμονία & αρχιτεκτονική.
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