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InfoPanels predstavuje komplexné riešenie v oblasti 
digital signage a informačných technológií

Prostredníctvom systému InfoPanels môžu byť hotelovým 
hosťom poskytnuté všetky podstatné informácie nie len o 
dianí v hoteli, prípadne v sieti hotelov po celom svete, ale 
taktiež o atraktívnych miestach v okolí. V hotelovom prostredí 
má digital signage svoje nezabudnuteľné miesto a systém 
InfoPanels nájde uplatnenie od najluxusnejších wellness a spa 

hotelov, cez typický mestský hotel až po malé turistické hotely, 
či penzióny. 

Vďaka systému InfoPanels je možné jednoducho a lacno 
zmodernizovať hotelové priestory a rozšíriť ponúkané služby 
hotelu.

Pomocou napojenia na databázu, intranet a ďalšie externé 
zdroje možno zobrazovať najrôznejšie aktuálne informácie 
v naozaj reálnom čase a spríjemniť tak hosťom ich pobyt.
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Navigácia a virtuálna recepcia

Multimediálne interaktívne recepcie

Systém InfoPanels ponúka alternatívu k statickej 
navigácii v podobe „virtuálnej recepcie“, ktorá 
hotelovým hosťom uľahčí orientáciu v budove. 
Nasmeruje účastníkov konferencií k jednotlivým 
salónikom, záujemcov o relaxáciu a stravovanie 
do wellness centra, k bazénu či soláriu, do bufetu, 
reštaurácie a kaviarne. Zároveň poskytne 
komplexné informácie o akciách a službách 
hotela.

Pre systém InfoPanels ponúkame, v spolupráci 
s našimi partnermi, širokú škálu interaktívnych 
zobrazovacích zariadení v rôznych veľkostiach 
a formátoch. Interaktivitu zaisťuje dotyková obra-

zovka, prípadne môže byť panel vybavený ďalším 
ovládacím zariadením, ako je klávesnica, trackball 
a touchpad. Tieto zobrazovacie zariadenia, v spojení so 
systémom InfoPanels, predstavujú  kompletný infor-
mačný systém pre použitie v hotelovom prostredí. 
Funkcionalitu a grafické prevedenie jednotlivých 
obrazoviek vždy vytvárame na prianie zákazníka. 
Interaktívna recepcia umožňuje hotelovým hosťom 
získať aktuálne informácie o pamiatkach, kultúre, 
doprave a zábave v danej lokalite. Štatistika multi-
mediálnej interaktívnej recepcie poskytne prevádzkova-
teľovi hotela dôležité informácie, o čo sa najviac hostia 
zaujímajú.

Výhody systému InfoPanels

Obrazovky môžu byť umiestnené kdekoľvek a môžu pre-
vádzať hotelových hostí už od vstupných priestorov, cez 
recepciu, výťah až po samotnú izbu, kde môžu slúžiť ako 
multimediálna interaktívna recepcia ponúkajúca tieto 
služby:

hotelový sprievodca

virtuálna recepčná poskytujúca najrôznejšie informácie

zobrazenie televízneho vysielania
(napr. z internetu alebo z vlastných zdrojov)

reklamný pútač upozorňujúci na výhodné ponuky alebo akcie

e-shop ponúkajúci hotelové produkty

výstup informácií do hotelového televízneho okruhu

prepojenie na event management systém hotela

zobrazenie upozornení v prípade hroziaceho nebezpečenstva 
a navigácia k únikovým východom, zobrazenie dôležitých pre-
vádzkových informácií hotela

a mnoho ďalšieho  ...

denné menu, jedálny lístok a vybrané akcie reštaurácie

program konaných akcií v rámci hotela a v jeho okolí

aktuálne počasie a predpovede na ďalšie dni

informácie o aktuálnych odletoch/príletoch lietadiel
na miestnom letisku, o meškaní či zrušení letu

zobrazovanie reklamy, kurzových lístkov a aktuálnych správ

internetový kiosk

uvítanie VIP hostí, napríklad vo vstupnej hale hotela

Viac informácii o funkciách a hardware nájdete 
v príslušnej dokumentácií systému InfoPanels. 
Naša spoločnosť ponúka všetky služby počnúc 
projektom, cez vývoj systému, jeho implemen-
táciu, až po servisnú činnosť a inštalácie nových 
verzií software, aby naši klienti boli neustále o krok 
pred konkurenciou.
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