xxter hotel
KNX hotelkamer bediening

Met de nieuwe hotelkamer oplossing van xxter kan je de gasten van het hotel toegang geven
tot de bediening van de kamer voor de duur van de reservering. Als de reservering beëindigd
wordt, door het verstrijken van de reserveringstijd of handmatig, vervalt de mogelijkheid tot
bedienen van de kamer.
De hotelkamer oplossing is een nieuw, separaat product.

Check in
Als de gast zich meldt kan de hotelier in de beheeromgeving eenvoudig de kamer reserveren
en het relevante “Programma” kiezen. De standaard in- en uitcheck tijden kunnen in de
beheeromgeving worden ingesteld. Uiteraard kan de hotelier bij het inchecken afwijken van
deze tijden.

QR-code
Na het inchecken wordt automatisch een QR-code gegenereerd.
Wanneer de hotelgast deze code inscant, wordt de xxter app
automatisch ingesteld en wordt het juiste profiel gedownload.
De QR-code kan worden geprint, of per email worden
verzonden aan de gebruiker.

Programma
De gekozen onderdelen van het programma worden getoond aan de betreffende gasten in
de vorm van “narrow-casting”. Zo kan je bijvoorbeeld het menu van het restaurant, de
aanbieding van de wasserette service, of eventuele relevante informatie over de omgeving
tonen op een speciale pagina in de app. Deze pagina wordt automatisch gegenereerd voor
de hotelgast, aan de hand van de gekozen opties bij het inchecken.

Wifi
De wifi-instellingen van het hotel kunnen door de beheerder worden opgegeven. Met
behulp van de gescande QR-code wordt de gast automatisch aangemeld, en hoeft de wifiinformatie niet meer los verstrekt te worden.

Kameroverzicht
In het kameroverzicht wordt per 10 kamers overzichtelijk weergegeven welke kamers bezet
zijn, en in welke periode. Daarnaast wordt getoond welke programma’s beschikbaar zijn en
desgewenst kan de hotelier de reservering eenvoudig aanpassen.

Zorghotel
Door de waarschuwingsservice en de intercom toepassing in xxter te combineren kan de app
worden uitgebreid met een “Zusteroproep functie”. Als de gast op een alarmknop tikt in de
app wordt een bericht gestuurd naar het gewenste toestel, waarna de ontvanger een
spreek-luisterverbinding kan opzetten. Zo is de hoteloplossing uitermate geschikt als
zorghotel toepassing. De programma’s kunnen dan eventueel worden gebruikt voor een
revalidatieprogramma, dagbesteding of tv-gids.

Afbeelding pagina
Met de afbeeldingpagina’s in xxter kan het profiel volledig vrij worden opgebouwd. Zo kan je
de app helemaal aanpassen aan de huisstijl van het hotel.

