
Hotele

Otwarte systemy 

automatyki budynkowej 

dla obniżenia ryzyka

i poprawy wydajności

Sieciowe rozwiĆzania budynkowe
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Nie chodzi o utrzymanie pozycji. 
Chodzi o zdobycie przewagi.

Goście
Daj swoim gościom możliwość poczucia się jak w domu, 

umożliwiając im łatwe otwieranie drzwi, meldowanie się, zmianę 

temperatury, prędkości wentylatora, jasno oświetlenia, rolet 

i nie tylko, a wszystko to za pomocą telefonu.

Obsługa hotelowa
Pomóż personelowi hotelu uzyskać dostęp do większej 

liczby informacji o piętrach, pokojach, usługach i gościach, 

aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Właściciele i operatorzy
Stwórz hotel zorientowany na gości za pośrednictwem 

otwartego systemu, który można zintegrować z systemami, 

usługami hotelowymi i aplikacjami mobilnymi.

Czy w Twoim hotelu 
czujesz się jak w domu?

W Distech Controls ™ rozumiemy wartość wyjątkowego znzczenia gościa dla Twojej firmy. 

Dzisiaj standardy się zmieniają, w nasze życie wkracza Internet. Hotele, które pozyskują swoich 

gości za pośrednictwem aplikacji mobilnych, stają się nową normą. Nasze sprawdzone 

rozwiązanie oparte na protokole IP z RESTful API pozwoli Ci stworzyć hotel zorientowany 

na gości, w którym poczują się jak w domu i dokąd  będą wracać po więcej.
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Systemy otwarte: najbezpieczniejsza inwestycja 

zapewniająca najlepsze samopoczucie gości

Firmowe systemy budunkowe były tradycyjnie ograniczone i nie tak 

elastyczne, jak systemy otwarte. Systemy firmowe mówią różnymi 

językami, co skutkuje niepełnym obrazem instalacji, brakiem niektórych 

danych i niższą niezawodnością. Pozostawia Cię związanego z jednym, 

czasem drogim dostawcą usług lub produktów

Natomiast zaangażowanie Distech Controls w otwarte protokoły 

i branżowe standardy IT, w połączeniu z naszą najlepszą w swojej klasie 

ofertą technologiczną, tworzy trwałą podstawę, która wspiera i ewoluuje w 

całym cyklu życia systemu budynku, a także pozwala wybierać spośród 

konkurencyjnych cen usług i dostawców.
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Ggdy hotel ma zintegrowaną technologię mobilną, goście chętniej dzielą się swoimi 
pozytywnymi wrażeniami z pobutu w mediach społecznościowych.
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Jak rozwiązania Connected Building wpomagają działalność?

Raportowanie, analizy i pulpity
Nasze łatwe do wygenerowania i użytkowania oprogramowanie do raportowania może pokazywać 

trendy, wykorzystanie przestrzeni, alarmy, problemy z konserwacją, zużycie energii i nie tylko. 

Indywidualne pulpity nawigacyjne analizują dane i każdemu prezentują informacje w sposób jaki 

tego potrzebuje. 

Oszczędności energii
Ujednolicenie w systemie zarządzania hotelem wszystkich funkcji monitorowania i sterowania 

wymaganych w budynku, pozwala na zastosowanie wyrafinowanych algorytmów w celu 

uzyskania oszczędności energii i kosztów, a także poprawy komfortu gości i szybkości reakcji na 

pojawiające się problemy eksploatacyjne.

Sieciowe rozwiązania 
budynkowe

Jak rozwiązania Connected Building pomagają zadowolić gości? 

Integracja wielu systemóww dla lepszej obsługi gości
Połącz nasz system automatyzacji budynku z oprogramowaniem innych firm za pośrednictwem 

naszego otwartego interfejsu API RESTful, aby tworzyć własne aplikacje dla gości. Dzięki integracji 

z usługami budynkowymi i programem zachęt goście mogą używać smartfonów do takich rzeczy, 

jak otwieranie drzwi do pokoju, dostosowywanie ustawień pokoju, sprawdzanie czasu 

oczekiwania w restauracji i znajdowanie drogi na siłownię.

Nowoczesność a samopoczucie gości
Nasza oferta czujników do montażu naściennego / interfejsów użytkownika zapewnia gościom 

szeroki wybór sposobów interakcji z funkcjami pokoju. Nasz Allure UNITOUCH wykorzystuje 

najnowszą technologię wielodotykowego kolorowego wyświetlacza, aby zapewnić gościom 

jednolity sposób zarządzania klimatyzacją, oświetleniem i roletami, a także oferować wiadomości w 

pokoju i możliwość dodatkowych usług. Cała funkcjonalność może być dostępna w naszej 

bezpłatnej aplikacji mobilnej my PERSONIFY na iOS lub Android, a połączenie telefonu gościa przez 

Bluetooth jest niezwykle proste .
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Czy wiedziałeś? Udostępnienie 
aplikacji i funkcjonalności 
mobilnych podczas pobytu w hotelu 
wiąże się z wyższą satysfakcją gości

Hospitality  |  Connected Building Solutions



Distech Controls 5

Produkty
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Seria sterowników ECLYPSE 
Seria sieciowych produktów IP i Wi-Fi 

ENVYSION 
Responsywny, oparty na sieci WWW interfejs 
graficzny i wizualizacja

Allure UNITOUCH i myPersonify 
Najnowocześniejszy dotykowy interfejs użytkownika 

i aplikacja mobilna
EC-Net 
Oparta na sieci Web wieloprotokołowa platforma 
automatyzacji budynków i zarządzania energią

http://www.distech-controls.com/en/us/products/eclypse/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/building-automation-system/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/eclypse/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/envysion/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/building-automation-system/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/envysion/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/room-devices/communicating-sensors/related-products/allure-unitouch-2/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/room-devices/communicating-sensors/related-products/allure-unitouch-2/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/mobile-apps/
http://www.distech-controls.com/en/us/products/mobile-apps/
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Distech Controls wyznaczył standardy w branży w zakresie innowacyjnych, opłacalnych i prawdziwie otwartych systemów zarządzania 

budynkiem i energią, które pomagają zwiększyć oszczędności operacyjne i zapewnić zrównoważony rozwój przez cały cykl życia 

obiektów.

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasze 
rozwiązania mogą usprawnić działanie i obniżyć koszty w Twoich obiektach.

www.distech-controls.com
sales@distech-controls.com

Poniżej znajdują się przykłady hoteli, w których dzięki rozwiązaniom Distech Controls można poczuć się jak w domu:

• Hilton San Diego Bayfront, San Diego, CA, USA
• Spa Terra, Meritage Resort, Napa, CA, USA
• Young Life Family Ranch, Antelope, OR, USA
• Torre de Palma Wine Hotel, Monforte - Alentejo, Portugalia
• B&B Hotel, Chassieu, France
• Belfontaine Retirement Home, Fontaine-Lès-Dijon, Francja
• Mardan Palace Hotel, Antalya, Turkey
• Four Seasons Hotel, Kuwait City, Kuwejt
• Crowne Plaza, Gold Coast, QLD, Australia
• HotelStary , Krakow, Polska

I wiele więcej

Łączenie ludzi z inteligentnymi rozwiązaniami budynkowymi dla lepszego 
zdrowia, lepszych przestrzeni, lepszej wydajności.

https://www.acuitybrands.com/
http://www.distech-controls.com
http://www.distech-controls.com
mailto:sales%40distech-controls.com?subject=
http://http//www.distech-controls.com/en/us/



