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V y u ž i t í s y s t é m u

InfoPanels představuje komplexní řešení v oblasti 
digital signage a informačních technologií. 

Prostřednictvím systému InfoPanels mohou být hotelovým 
hostům poskytnuty všechny podstatné informace nejen 
o dění v hotelu popřípadě síti hotelů po celém světě, ale také 
o atraktivních místech v okolí. V hotelovém prostředí má 
digital signage své nezanedbatelné místo a systém InfoPanels 
najde uplatnění od nejluxusnějších wellness a lázeňských 

hotelů, přes typický městský hotel až po malé turistické hotely 
či penziony. Díky systému InfoPanels lze jednoduše a levně 
zmodernizovat hotelové prostory a rozšířit nabízené služby 
hotelu.

Pomocí napojení na databáze, intranet a další externí zdroje 
lze zobrazovat nejrůznější aktuální informace opravdu v reál-
ném čase a zpříjemnit tak hostům jejich pobyt.
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Navigace a virtuální recepční

Multimediální interaktivní recepce

Systém InfoPanels nabízí alternativu ke statické 
navigaci v podobě "virtuálního recepčního", který 
hotelovým hostům usnadní orientaci v budově. 
Nasměruje účastníky konferencí k jednotlivým 
salónkům, zájemce o relaxaci a stravování do 
wellness centra, k bazénu či soláriu, do bufetu, 
restaurace a kavárny. Zároveň poskytne komplex-
ní  informace o akcích a službách hotelu.

Pro systém InfoPanels nabízíme, ve spolupráci 
s našimi partnery, širokou škálu interaktivních 
zobrazovacích zařízení v různých velikostech 
a formátech. Interaktivitu zajišťuje dotyková 
obrazovka, případně může být panel vybaven  

Interaktivní recepce umožňuje hotelovým hostům získat 
aktuální informace o památkách, kultuře, dopravě a zá-
bavě v dané lokalitě. Statistika multimediální interaktivní 
recepce poskytne provozovateli hotelu důležité informa-
ce, o co se nejvíce hosté zajímají. 

dalším ovládacím zařízením, jako je klávesnice, trackball 
nebo touchpad. Tato zobrazovací zařízení, ve spojení se 
systémem InfoPanels, představují kompletní informační 
systém pro použití v hotelovém prostředí. Funkcionalitu 
a grafické provedení jednotlivých obrazovek vždy vytvá-
říme na přání zákazníka.

Výhody systému InfoPanels

Obrazovky mohou být umístěny kdekoliv a mohou provádět 
hotelové hosty již od vstupních prostor, přes recepci, výtah 
až po samotný pokoj, kde mohou sloužit jako multimediální 
interaktivní recepce nabízející tyto služby:

hotelový průvodce

virtuální recepční poskytující nejrůznější informace

zobrazení televizního vysílání 
(jak z internetu, tak z vlastních zdrojů)

reklamní poutač upozorňující na výhodné nabídky
nebo akce

e-shop nabízející hotelové produkty

výstup informací do hotelového televizního okruhu

propojení na event management systém hotelu

zobrazení upozornění v případě hrozícího nebezpečí 
a navigace k únikovým východům, zobrazení
důležitých provozních informací hotelu

a mnoho dalšího ...

denní menu, jídelníček a vybrané akce restaurace

program konaných akcí v rámci hotelu a jeho okolí

aktuální počasí a předpovědi na další dny

informace o aktuálních odletech/příletech letadel
na místním letišti, o zpoždění či zrušení letu

zobrazování reklamy, kursovních lístků a aktuálních zpráv

internetový kiosek

uvítání VIP hostů, například ve vstupní hale hotelu

Více informací o funkcích a hardware naleznete 
v příslušné dokumentaci k systému InfoPanels. 
Naše společnost nabízí veškeré služby počínaje 
projektem, přes vývoj systému, jeho implemen-
taci, až po servisní činnost a instalace nových verzí 
software, aby naši klienti byli neustále o krok před 
konkurencí.
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