
 

IPTV & Vod Features 

 

  

 

Κύρια χαρακτηριστικά - Λειτουργικά πλεονεκτήµατα: 

Ορισµένα σηµεία που καθιστούν το σύστηµα πρώτο  σε ποσοστό 100% στην προτίµηση των χρηστών  

και των διαχειριστών : 

• Εξαιρετικά γρήγορο και εύκολο στη χρήση. 

• Σύνδεση µε οποιοδήποτε PMS (Οpera, Prestige, Acihotel, Classone-Allar και 7 stars, Sihot, Simhotel, 
Ulyses). 

• Προτίνεται δοµηµένη καλωδίωση, αν και εξαρτάται από τις εγκαταστάσεις για VDSL, οµοαξονικό καλώδιο, 
PLC . 

• Το σύστηµα είναι σήµερα διαθέσιµο σε 12 γλώσσες στην περίπτωση  που θέλετε να προσθέσετε γλώσσα 
µπορεί εύκολα να ενηµερωθεί το συστήµα. 

• Είναι 100% επεκτάσιµο. 

• Ολοκληρωµένη λύση για Full High Definition, µέσω εξόδου HDMI. 

• Ταυτόχρονη µετάδοση ταινιών παρακολουθώντας έως και 400 χρήστες ανά διακοµιστή σε SD και 200 
χρήστες σε HD. 
  

• Έλεγχος τηλεόρασης: ανοίγει αυτόµατα σε γεγονότα που δηµιουργούνται από PMS (check-in, συναγερµό, 
µηνύµατα). 

• Περιβάλλον χρήστη προσαρµόσιµο, ανάλογα µε την εικόνα της εταιρείας. 
 

• Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του συστήµατος από την κεντρική αίθουσα. 
 

• Είναι η µόνη λύση στην αγορά ικανό να ελέγχει οποιοδήποτε είδος / µάρκα οθόνης. 
 

• Είναι µια λύση αυτόµατης εγκατάστασης 
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Αξιοποίηση πλεονεκτηµάτων 

 

• Το ξενοδοχείο, ορίζει τις τιµές για όλες τις υπηρεσίες (VOD, MOD, 
παιχνίδια, PayTV και internet),ώστε να επιτευχθεί µε τον καλύτερο 
τρόπο η γρήγορη Επιστροφή της Επένδυσης (ROI). Έτσι, οι υπηρεσίες αυτές  
που προσφέρονται έναντι αµοιβής θα µπορούσαν να αυξηθούν εκθετικά σε συνάρτηση µε τις τιµές που 
εφαρµόζονται. ∆εν υφίσταται ελάχιστη τιµή. 

• Το ξενοδοχείο θα εισπράξει τα έσοδα από την προβολή της πρώτης ταινίας . ∆εν χρειάζεται  η ύπαρξη 
ελάχιστης κατανάλωσης στο σύστηµα για  να υπάρξουν έσοδα, έτσι µε την πρώτη υπηρεσία που ζητείται 
προκύπτουν αυτόµατα έσοδα για το ξενοδοχείο. 

• ΝΕΟ: Για τις υπηρεσίες µε ζήτηση, όπως ταινίες, µουσική και παιχνίδια, το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει  οποιαδήποτε ή όλες  τις υπηρεσίες σε µία "ελεύθερη σε όλους" βάση, όπως  στην περίπτωση 
των ταινιών του Χόλιγουντ, οι πελάτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον κατάλογο µε τις 50 πρεµιέρες  
ταινιών, έτσι κατά τη διάρκεια της παραµονής τους θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν  
όσες ταινίες επιθυµούν. 

• Το ξενοδοχείο δεν θα δεσµεύεται  µε µακράς διάρκειας συµβάσεις. Όταν το σύστηµα εγκατασταθεί, θα 
λειτουργεί αυτόνοµα και το ξενοδοχείο θα είναι σε θέση να ελέγχει όλες τις εφαρµογές, συνεπώς, το 
ξενοδοχείο δεν θα χρειάζεται την συνεργασία µε µια τρίτη εταιρεία που θα παρέχει συντήρηση στη 
λειτουργία του συστήµατος. Η ετήσια υπηρεσία συντήρησης που ενώνει το ξενοδοχείο µε την 
Entairtainment  Solutions περιλαµβάνει  την αναβάθµιση του συστήµατος µηνιαίως, ώστε το σύστηµα να 
εµπλουτίζεται µε όλες τις νέες εφαρµογές, έτσι θα έχει πάντα διαθέσιµες τις πιο πρόσφατες υπηρεσίες. 
Περιλαµβάνει, επίσης µια από τις καλύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που τους παρέχει επισκευή 
από άριστα ειδικευµένους ειδικούς. 

Το δίκτυο επικοινωνίας είναι στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου και δεν θα αναφέρεται µόνο στο IPTV σύστηµα, 
έτσι ώστε οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο TCP / IP θα µπορεί  να µοιραστεί το δικτύο µε το IPTV, όπως τα 
Voice Over IP συστήµατα παρακολούθησης IP. 

 
Αξεσουάρ ∆ωµατίου 
 

  

 

 

∆ιάφορα Τηλεχειριστήρια για το Σύστηµα.  Πληκτρολόγιο για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω 
της τηλεόρασης 
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