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سیستم مدیریت هوشمند هتل 
ارتقاء کیفیت خدمات و رفاه مهمان ها، مدیریت کارآمد، بهینه و آسان، کاهش هزینه ها و 
مصرف انرژی با به کارگیری سیستم هوشمند مدیریت هتل به راحتی محقق خواهد شد. این 
سامانه، اتاق مهمان ها را به یک سیستم کنترل مرکزی متصل می کند و همچنین قابلیت اتصال 

به سامانه های مدیریت ساختمان را نیز دارد. 

در سیستم مدیریت هوشمند هتل که با نرم افزار پذیرش یکپارچه شده است، مدیریت 
اتاق ها شامل سیستم های  پایش و کنترل وضعیت  امکان  و کارمندان بخش پذیرش هتل 
روشنایی، تهویه، دما، دوربین های امنیتی، وضعیت درها و پنجره ها، سنسورهای دود و آتش، 

پارکینگ و تجهیزات الکتریکی و نیز درخواست های مهمان ها را به صورت تجمیع شده دارند.

 مهمان ها نیز می توانند از مزایای بسیاری مانند کنترل هوشمند سامانه های اتاق شامل 
روشنایی، دما، پرده ها، تلویزیون و رادیو و دسترسی آسان و سریع به خدمات بهره مند شوند. 
سیستم مدیریت هوشمند هتل فرینه فناور با زیرساختی منعطف و مطمئن  براساس به روزترین 
استاندارهای جهانی توسعه یافته و در دو سطح اقتصادی و پیشرفته قابل پیاده سازی در انواع 

هتل ها است.

اقامت به یاد ماندنی برای مهمان ها
هتـل  هـوشمنـد  مـدیـریت  سیستـم 
و  خـدمـات  کیفیـت  ارتقـاء  بـا  فـرینه فناور 
مهمان  هـا،  بـا سالیـق  آن هـا  متنـاسب سازی 
تجربه اقامتی راحت و به یاد ماندنی را برای 
مهمان ها خلق می  کند. با ورود مهمـان ها  به 
آمدگویی  اول سناریو خوش  بار  برای  اتاق 
به طـور خودکـار فعـال خواهـد شـد، در حـالی 

که پرده ها جمع می شوند چراغ اتاق نیز روشن خواهند شد. در هـر اتاق انواع دستگاه ها و 
با یک صفحه  تجهیزات شامل پرده ها، چراغ ها، قفل در، سیستـم تهویه، رادیو و تلویزیون 
نمایش لمسی توسط مهمان ها قابل کنترل است. برخی از امکانات خاص سیستم برای مهمان ها 

به شرح زیر است:

. درخواست برای آسانسور در هنگام خروج از اتاق
Don’t Disturb ارسال درخواست نظافت از داخل اتاق و .

. دریافت اطالعات رستوران و کافی شاپ

مدیریت آسان و بهینه
کنترل و پایش سیستم های روشنایی،موتورخانه، هواساز، آبیاری، پارکینگ، دوربین های 
امنیتی و حسگرهای دود و آتش در یک سامانه یکپارچه، به مدیران امکان نظارت جامع و 
از  با دریافت گزارش ها و هشدارهای دوره ای  بهینه را می دهد. همچنین  تصمیم گیری های 
انواع زیرسیستم ها، امکان اقدام به موقع و جلوگیری از خرابی دستگاه ها و کاهش خسارات 

ناشی از آن ها نیز فراهم خواهد شد.  

با هوشمندسازی اتاق ها و تبادل اطالعات با نرم افزار پذیرش، امکان مشاهده و کنترل 
پنجره ها،  و  درها  وضعیت  الکتریکی،  تجهیزات  گرمایش،  و  سرمایش  روشنایی،  وضعیت 
درخواست های مهمان در یک داشبورد به صورت تجمیع شده، برای مدیریت و پذیرش میسر 
می شود. به این ترتیب مدیریت در هرلحظه از وضعیت اتاق ها و خدماتی که در حال ارائه 
است مطلع شده و می تواند مصرف انرژی در اتاق ها را کنترل و تخصیص نیرو برای ارائه 
خدمات را بهینه کند. بدیهی است کنترل مصرف انرژی و بهینه سازی تخصیص منابع دو عامل 
مهم در کاهش هزینه ها است. همچنین به منظور مدیریت رخدادها و کاهش خسارت ناشی از 
آن ها، با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، هشدارهای امنیتی خودکار برای مدیریت ارسال 
می شود؛ به عنوان  مثال در صورتی که مهمان در اتاق حضور داشته باشد و پس از یک بازه 
زمانی درخواست نظافت و یا هیچ درخواستی از جانب ایشان به بخش های مختلف ارسال نشود، 

هشدار خطر در رابطه با سالمت مهمان به پذیرش ارسال می شود.

مدیریت با اپلیکیشن 
یک  در  مهمان ها  طرف  از  ارسال شده  درخواست های  و  اتاق ها  وضعیت  مشاهده 
داشبورد به صورت یکپارچه، امکان پاسخ گویی سریع به مهمان ها و تخصیص بهینه خدمات 
متصدی  هر  فناور،  فرینه  هتل  هوشمند  مدیریت  سیستم  با  می کند.  ایجاد  را  منابع  و 
خانه داری، پذیرش، مهندسی و خدمات می تواند بر روی اپلیکیشن موبایل خود به صورت 
حال  در  که  کند  یا مشخص  و  دریافت  را  مهمان  از طرف  ارسال شده  درخواست  بالدرنگ 

رسیدگی به این درخواست است. 

ویژگی های سیستم مدیریت هوشمند هتل

به تفکیک طبقات )رزرو، اشغال،  اتاق ها  از وضعیت  .  داشبورد گرافیکی جامع 
خالی، در دست تعمیر( 

.  نمایش درخواست های مهمان ها به صورت تجمیع شده
. ارسال هشدارهای امنیتی به صورت خودکار و بالدرنگ به داشبورد مدیریتی 

.  امکان سفارشی سازی نرم افزار مانیتورینگ و کنترل، متناسب نیازمندی های هر هتل
. هشدار در صورت عدم حضور مهمان به مدت طوالنی و روشن ماندن سیستم های 

روشنایی، سرمایشی و گرمایش و تهویه

.  تغییر وضعیت خودکار سیستم های اتاق به حالت ذخیره انرژی در هنگام خروج 
مهمان از اتاق

.  تغییر وضعیت خودکار سیستم های اتاق به حالت »راحت« در هنگام بازگشت مهمان
.  امکان کنترل تجهیزات داخل اتاق پیش از ورود مهمان به اتاق

.  قابلیت نصب و پیاده سازی بدون نیاز به تخریب و تغییر در زیرساخت های موجود

  در مدل پیشرفته، برای هر اتاق یک کنترل کننده در نظر گرفته می شود که دریافت 
اطالعات از سنسورها، نمایش و ارسال آنها به نرم افزار پذیرش را انجام می دهد. 

کنتـرل کننـده  یک  از  طبقـه(  یک  اتاق هـای  کل  )یا  اتاق  چنـد  اقتصادی،  مدل  در   
مشترک برای دریافت و ارسال اطالعات به نرم افزار پذیرش استفاده می کنند. 


