Εξειδίκευση στην τεχνολογία
για ξενοδοχεία
Πρόσθεσε ένα αστέρι στο ξενοδοχείο σου

Ο καλεσμένος σου αξιολογεί, πέρα από τις κλασικές υπηρεσίες, την τεχνολογία που θέτεις στη διάθεσή του για να αυξήσεις
την άνεση του αλλά και να συνεισφέρεις στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Με τις μοναδικές και απόλυτα
παραμετροποιήσιμες επιφάνειες αφής ή την εφαρμογή (app) στο κινητό του, ο καλεσμένος σου μπορεί μεταξύ άλλων να
ρυθμίσει το σύστημα φωτισμού, τον ήχο/εικόνα και φυσικά τον κλιματισμό, ελαχιστοποιώντας μια από τις κύριες πηγές
παραπόνων και μετατρέποντάς τη σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι δυνατό να πετύχεις αυτόν το στόχο με μηδενικό
κόστος χάρη στην πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Οι λύσεις της Zennio σε βοηθούν να βελτιώσεις την αξιολόγησή
σου στις πλατφόρμες Booking και TripAdvisor χάριν στη τεχνολογία.

Απόλυτος έλεγχος λειτουργιών για ξενοδοχεία.
Πως βελτιώνεται η γνώμη του
καλεσμένου σου;
• Χάρη στην απίστευτη ευκολία χρήσης του συστήματος.
• Γιατί αυξάνει την άνεση των καλεσμένων σου.
• Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών σου
προκαλώντας θετικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Γιατί να διαλέξεις χειριστήρια
πρόσβασης Zennio;
• Είναι προσωποποιημένα. Επιτρέπουν να χρησιμοποιήσεις
εικόνες, σχέδια, κείμενα και λογότυπα για να πετύχεις τον
επιθυμητό χαρακτήρα του ξενοδοχείου.
• Είναι καινοτόμα. Περιλαμβάνουν οθόνη που ενημερώνει τον
καλεσμένο με μηνύματα καλωσορίσματος, ημερομηνία, ώρα,
αριθμό δωματίου…, αλλά και το προσωπικό του ξενοδοχείου
με πληροφορίες όπως “Μην Ενοχλείτε” (DND) “Καθαρισμός
δωματίου” (MMR) κ.ά.
• Είναι ενσωματωμένα με το σύστημα αυτοματισμού για
να εκτελέσουν ενέργειες σύμφωνα με τη παρουσία του
καλεσμένου στο δωμάτιο: φωτισμός, κλιματισμός, ηλεκτρικές
συσκευές, DND,MMR, Είσοδος κ.ά.

Πως συνεισφέρει στη βελτίωση του
περιβάλλοντος αλλά και στην οικονομία σου;
• Μειώνει δραστικά την κατανάλωση
ενέργειας και τον χρόνο απόσβεσης της
επένδυσής σου.
• Βελτιώνει την ενεργειακή ταυτότητα του
ξενοδοχείου σου.
• Επεκτάσιμο οποιαδήποτε στιγμή,
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της
εγκατάστασής σου σε οποιαδήποτε
φάση.
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Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος παρουσίας
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Zennio BMS. Τεχνική διαχείριση του ξενοδοχείου.
Τι είναι ένα BMS
και τι χρειάζεται;
•

Το BMS (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου) είναι
ένα ευφυές σύστημα για την ηλεκτρομηχανολογική
διαχείριση του ξενοδοχείου που επιτρέπει τον έλεγχο
αλλά και την επίβλεψη κεντρικά.
• Σε απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι κάνει όλα τα εξαρτήματα
να λειτουργούν βέλτιστα μειώνοντας έτσι την κατανάλωσή τους,
και παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στη διεύθυνση του ξενοδοχείου
για να βοηθήσει στις αποφάσεις που σχετίζονται με αυτές.

Τι πλεονεκτήματα, οφέλη και
υπηρεσίες προσφέρει το Zennio BMS;
• Κατανάλωση ανά δωμάτιο, όροφο ή συνολικά και γρήγορη πρόσβαση πάνω σε
κάθε συσκευή αυτόματα.
• Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και του εξοπλισμού μειώνοντας τα κόστη
από 15 έως 20%.
• Διευκολύνει την προληπτική συντήρηση μειώνοντας τα απρόβλεπτα συμβάντα
βλαβών.
• Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Η εξοικονόμηση στο δωμάτιο είναι
μέχρι 75% με αποτέλεσμα την επιστροφή της επένδυσης σε λιγότερο από ένα έτος.

Λειτουργίες του Zennio BMS
• Παρακολούθηση και έλεγχος των συσκευών τοπικά
αλλά και απομακρυσμένα.
• Αναφορές και ιστορικά γραφήματα για
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από
τη διοίκηση και τη διαχείριση του
ξενοδοχείου.
• Η έγκαιρη ανίχνευση των
συμβάντων και συναγερμών με
βελτίωση της συντήρησης
του ξενοδοχείου.

Ενοποίηση με άλλα συστήματα
για το ξενοδοχείο
Το Zennio BMS μπορεί να συνδεθεί με άλλα συστήματα και πρωτόκολλα
διαχείρισης του ξενοδοχείου για να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση
αυτοματοποίησης, ελέγχου και εποπτείας του ξενοδοχείου κεντρικά.
Τα σημαντικότερα συστήματα που το Zennio BMS μπορεί να
ενσωματώσει σε ένα ενιαίο εργαλείο διαχείρισης είναι:
• Άλλα συστήματα Bus όπως Modbus, LonWorks, Bacnet.
• Συστήματα διαχείρισης δωματίων (PMS) όπως Fidelio ή Protel.

Περισσότερα πλεονεκτήματα και ειδικές δυνατότητες:
• Πολυγλωσσικό, αναφορές, ειδικές σελίδες με κατόψεις και σχέδια.
• Έγκαιρη ανίχνευση τυχόν τεχνικών θεμάτων.
• Άμεση ενημέρωση των πληροφοριών “Καθαρισμός δωματίου” (MMR) και “Μην Ενοχλείτε” (DND).
• Πρόσβαση από την οθόνη ή και έλεγχο της εγκατάστασης ανάλογα με το προφίλ χρήστη ή κωδικό PIN.
• Σύστημα ανοιχτό σε αλλαγές.

Ο πλήρης έλεγχος του
ξενοδοχείου στα χέρια
σας.

Οφέλη για τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.
1.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα δωμάτια του ξενοδοχείου έως και 75% με απόδοση της επένδυσης σε λιγότερο από 1 έτος.

2. Βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη.
3. Εγγυημένο περιβάλλον κλιματισμού, βέλτιστη χρηστικότητα με άνετο έλεγχο λειτουργιών από το κρεβάτι.
4. Καινοτόμες δυνατότητες πρόσβασης στο δωμάτιο με τη χρήση του smartphone, IC ή μαγνητική ταινία …
5. Επίδραση στη βελτίωση της αξιολόγησης του δωματίου σε πλατφόρμες όπως TripAdvisor* και Booking*.
6. Τυποποιημένο και εξαιρετικά στιβαρό σύστημα με σχεδόν μηδενικά επαναλαμβανόμενα έξοδα συντήρησης.
7. Σύστημα ανοιχτό σε αλλαγές με πρωτοποριακό σχεδιασμό και με σεβασμό προς το περιβάλλον.
* TripAdvisor και Booking είναι σήματα κατατεθέντα.

Αξιολογήσεις πελατών*
“Εξαιρετική περιποίηση”

“Υπέροχο μέρος να μείνεις”

Ένα μικρό ξενοδοχείο, που φροντίζει μέχρι τη τελευταία
λεπτομέρεια. Είναι η πρώτη φορά που έχω μείνει σε ένα
ξενοδοχείο όπου κυριαρχεί ο αυτοματισμός, είναι μια πραγματική
πολυτέλεια.

Ήταν μια υπέροχη έκπληξη να ανακαλύψω αυτό το
υπέροχο ξενοδοχείο. Έχει όλα όσα θα μπορούσε
να ζητήσει κανείς, με ένα τεράστιο δωμάτιο, μια
υποδειγματική καθαριότητα και ένα πολύ ευρύχωρο και
άνετο κρεβάτι. Πολύ μοντέρνο, είσαι σε θέση να ελέγξεις
τα πάντα από έξυπνες επιφάνειες αφής, ακόμη και να
επιλέξεις το χρώμα από τα φώτα στο δωμάτιο.

“Συνιστάται”
Άνοιξε πρόσφατα ένα ξενοδοχείο με δωμάτια τέλεια εξοπλισμένα,
όλα έξυπνο αυτοματισμό ξενοδοχείου.

“Μαγευτικό!”
Φιλόξενο ξενοδοχείο με εξαιρετική εξυπηρέτηση και προσωπικό.
Καλύπτει τις προσδοκίες σου. Ευρύχωρο και άνετο δωμάτιο.
Με τεχνολογία ξενοδοχειακών αυτοματισμών. Σίγουρα θα το
επισκεφθούμε πάλι!

“Ευχάριστη έκπληξη”
Μείναμε σε αυτό το ξενοδοχείο μετά από μια ειδική προσφορά τη
τελευταία στιγμή. Ήμασταν έκπληκτοι από την καθαριότητα της,
τον έξυπνο αυτοματισμό στα δωμάτια, το πρωινό στο δωμάτιο
και η περιποίηση που δεχτήκαμε. Τα δύο αστέρια είναι πολύ λίγα
για αυτό το ξενοδοχείο.

“Αξιαγάπητο και γοητευτικό”
Εξοπλισμένο με έξυπνο αυτοματισμό και τις τελευταίες
και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί
για την άνεση του πελάτη και τη φροντίδα του
περιβάλλοντος.

“Απλά υπέροχο”
Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα. Το ξενοδοχείο είχε ένα
μοντέρνο και νεανικό σχεδιασμό, τα πάντα ελέγχονταν
από έναν έξυπνο αυτοματισμό (νερό, φως, θερμοκρασία
...), πολύ καθαρό, άνετο και το κρεβάτι δεν είναι τόσο
μεγάλο ... είναι τεράστιο!
* Οι απόψεις συγκεντρώθηκαν από το TripAdvisor για λύσεις
αυτοματισμού Zennio εγκατεστημένες στο MB Boutique Hotel, Nerja
(Ισπανία).

Έργα αναφοράς με τεχνολογία Zennio:
Hotel Resort Mandalina (Κροατία), Meliá Gavilanes (Ισπανία), Portal Hills (Ισπανία), Meliá Sol Beach Ibiza
(Ισπανία), Premiun Σετούμπαλ Hotel & Spa (Πορτογαλία), TSA Hotel (Κύπρος), D-Hotel (Βέλγιο), ME Milan Il
Duca (Ιταλία), Panorama Hotel & Resort (Νορβηγία), Town Quay (Λίβανος), ME London (Ηνωμένο Βασίλειο),
Resort Destino Pacha (Ισπανία), Porta Fira (Ισπανία), Monnaie (Γαλλία), La Cigale (Κατάρ ), Mark (Γερμανία),
ME Ibiza (Ισπανία), NH Eurobuilding (Ισπανία), Santos Saray (Ισπανία), Gran Meliá Milano (Ιταλία), Hotel
Innside Μιλάνο (Ιταλία), Gran Melia Palacio de los Duques (Ισπανία), Meliá Sky Barcelona (Ισπανία), MB
Boutique Hotel (Ισπανία), Artic Light Hotel (Φινλανδία), Civitel Attik Hotel, Akali Hotel (Ελλάδα) μεταξύ άλλων.
Αξιόπιστη τεχνολογία για το ξενοδοχείο σου. Ξεκίνησε το έργο σου επικοινωνώντας μαζί μας: zennio@e-dreams.gr

