NOWOCZESNY HOTEL

Ekrany reklamowe oraz informacyjne
Kompleksowe systemy nagłośnienia
Rozwiązania automatyki budynkowej dla hoteli
Nowoczesne sale konferencyjne
Zainwestuj w sprawdzone rozwiązania:
• przynoszące wymierne korzyści dla hotelu,
• proste w obsłudze i niezawodne,
• podnoszące prestiż lokalizacji.

Odmień swój hotel z rozwiązaniami LG!
TELEWIZORY HOTELOWE
Nowa jakość telewizji hotelowej
dzięki rozwiązaniom od LG.
W hotelach telewizory są bardzo ważnym elementem, decydującym
o pierwszym wrażeniu jakie odniesie gość, wchodząc do pokoju.
Dzięki telewizorom LG obsługującym system Pro:Centric hotel
zdecydowanie zwiększy atrakcyjność pobytu gości oferując wiele
ciekawych funkcjonalności.
Co to jest Pro:Centric?
To autorskie oprogramowanie LG do wygodnego zarządzania
telewizją hotelową. W dużym skrócie system ten pozwala
na zwiększenie interakcji z gośćmi hotelowymi dzięki funkcjom
takim jak: ekran powitalny z imieniem gościa, prognozą pogody,
ofertą hotelu czy spersonalizowaną listą kanałów. Dla hotelu system
Pro:Centric to ułatwione, scentralizowane zarządzanie telewizorami
LG oraz optymalizacja kosztów obsługi.

SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI
I TREŚCI REKLAMOWYCH
Cyfrowe oblicze informacji – atrakcyjna forma przekazu.
Dobrze przygotowany system digital signage spełnia wiele celów
oraz pozwala na proste i skuteczne zarządzanie zarówno kilkoma
monitorami zainstalowanymi w jednym obiekcie, jak i nawet setkami
odbiorników w obiektach rozproszonych po całym świecie.
System taki może wyświetlać aktualne informacje dla gości,
wskazywać kierunki w hotelu czy zachęcać do skorzystania
z dodatkowej oferty. To jednak nie wszystko – harmonogramy
pozwalają na dynamiczną zmianę treści w zależności od miesiąca
czy pory dnia.
Samo zarządzanie odbywa się z jednego miejsca, dzięki czemu
zmiana treści na ekranach nie zabiera cennego czasu pracowników.
Przykładowe zastosowanie:
• menu w restauracji,
• ekran z cennikiem usług,
• wyświetlanie logo firm wynajmujących sale konferencyjne
wraz ze wskazówkami dotarcia,
• ekran ogólnoinformacyjny: informacje ze świata,
prognoza pogody czy wskazówki dojazdu do centrum miasta.

Zadbaj o dźwięk w swoim hotelu!
SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA
Wraz z nami stworzysz lub zmodernizujesz istniejący
system audio w swoim hotelu.
Dlaczego warto?
Odpowiednia sfera audio w hotelu pozwala na wywarcie
pozytywnego pierwszego wrażenia na gościach i wykreowanie
wizerunku nowoczesnego, profesjonalnego podejścia.
Odpowiednio dobrane nagłośnienie, zwłaszcza w większych salach
konferencyjnych, ułatwia życie prowadzącemu i znacząco wpływa
na odbiór szkolenia czy konferencji. Do miejsca, gdzie wszystko
jest dograne na ostatni guzik, klienci wracają.
Co oferujemy:
• wielostrefowe systemy tła muzycznego do recepcji, korytarzy,
sal konferencyjnych,
• nagłośnienie baru i restauracji hotelowej - zarówno klasyczne
nagłośnienie jak i systemy premium, w tym np. niewidoczne
głośniki podtynkowe,
• profesjonalne systemy nagłośnienia do sal konferencyjnych:
» systemy konferencyjne z mikrofonami,
» nagłośnienie przyekranowe lub sufitowe,
» specjalistyczne systemy tłumaczeń Listen Everywhere,
• systemy wspomagania słyszenia - pętle indukcyjne,
• lokalne nagłośnienie pokoi gościnnych (GuestRoom System).

SMART HOTEL
Automatyka budynkowa WAGO – recepta na sukces
dla architektów, projektantów i inwestorów.
Rozwiązania WAGO dla budynków zapewniają bezpieczne
i bezawaryjne funkcjonowanie technicznej infrastruktury,
optymalizację zużycia energii, obniżenie kosztów eksploatacji,
a użytkownikowi najwyższy komfort.
W zakresie rozwiązań dla hoteli oferujemy:
• BMS wraz z pełną integracją z PMS
(Property Management System),
• zintegrowana automatyka pokojowa - integracja z PMS (FIAS),
integracja z Access Control, sterowanie oświetleniem, żaluzjami,
temperaturą,
• sterowanie oświetleniem, temperaturą w przestrzeniach
wspólnych,
• automatyka ogólnych instalacji technicznych w hotelu.

SALE KONFERENCYJNE
Kompleksowo projektujemy i wyposażamy hotelowe sale konferencyjne w sprzęt audiowizualny
oraz niezbędne akcesoria.

Niewielkie sale spotkań

Sale szkoleniowe

Aule / sale dzielone

Oferujemy wsparcie inwestycji na każdym etapie!
• Pomoc w doborze technologii oraz urządzeń – optymalizacja kosztów.
• Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kosztorysu.
• Instalacja i uruchomienie sali.

Nasi doradcy dobiorą, a specjaliści zainstalują w twoim hotelu odpowiedni sprzęt:
• projektory i ekrany projekcyjne
• systemy do wideokonferencji,
• monitory (w tym dotykowe do prowadzenia
• systemy rezerwacji sal,
interaktywnych prezentacji),
• ujednolicone systemy sterowania,
• wygodne złącza stołowe i nablatowe,
• rozwiązania automatyki budynkowej.
• okablowanie,

Zapytaj nas o dobór odpowiedniego rozwiązania dla Twojego hotelu!

projekty@vidis.pl
(+48) 609 963 923
(+48) 71 33 880 10

