TV-LØSNINGER
Få den komplette in-room oplevelse.
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Giv en optimal in-room oplevelse
FÅ EN SMART TV-LØSNING
Hotelværelset er gæstens base når de er på farten. Det gør det rart for gæsten, at kunne
koble af, som var det deres eget hjem, ved bl.a. at se det underholdning de bedst kan lide.
Vi tilbyder en løsning, som sikre en optimal in-room oplevelse til jeres gæster. Samtidigt får
du mulighed for at skabe cross- og up-selling, samt få større indsigt i gæsternes
brugeradfærd og eﬀektivisere arbejdsprocesser. Alt dette som er baseret på den nyeste
teknologi inden for TV-software.
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Få mere ud af din virksomhed
Med denne TV-løsning kan du tilbyde dine gæster
TV-kanaler, Infokanaler, OtrumCast, Otrum CTRL og Otrum Enterprise.
Det giver dig mere indsigt i din målgruppes brugeradfærd, du kan sparer penge,
skabe mersalg, samt eﬀektiviser interne processer,
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TV-Skærme
TV SOM FREMHÆVER INDRETNINGEN
Vi tilbyder TV’er i et minimalistisk design med høj opløsning. Det giver jer den bedste
billede kvalitet og passer ind i alle værelsesindretninger.
THE FRAME
Denne TV-skærm fungerer som et maleri, når det er slukket og som et normalt TV når
det er tændt. Selve rammen ligner en billederamme, som hænges helt tæt til væggen.
Rammen kan skiftes ud til en anden farve alt efter det udtryk, du vil skabe i rummet.
Det valgfrie billede bliver bragt til live af en billede kvalitet i høj-opløsning QLED.
Det kan også give en proﬁtable mulighed, ved salg af skærmtid til kunstnere.
The Frame giver jer mulighed for at udnytte, den ellers sorte TV-skærm til en integreret
del af indretningen.
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TV-Kanaler
LAD GÆSTERNE SE DERES YNDLINGS UNDERHOLDNING
Giv dine gæster mulighed for at vælge mellem de TV-kanaler, som de har lyst til at se.
Vi samarbejder med Canal Digital og Viasat, hvilket gør os til en stærk udbyder på
dette område, med vores brede udvalg af spændende TV-kanaler.

SPORT - Nyd de bedste udvalgte kampe fra Superligaen, Premier League, Serie A,
Bundesligaen og Champions League. Vil gæsten se andet end fodbold byder
sportspakken også på håndbold, hockey, golf, basket samt Formel 1.
NYHEDER - Her kan dine gæster blive fuld opdateret på nyheder. Få seneste nyheder fra
både Danmark og resten af Europa og verden.
FILM - Med Viaplay får du V series & ﬁlm, som giver gæsterne adgang til en verden af
underholdning. V series & ﬁlm universet giver hele fem tv-kanaler med ﬁlm, serier og
adgang til Viaplay. Med Viaplay får du et stort udvalg af de bedste ﬁlm, store danske og
internationale serier og timevis af børneunderholdning.
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Infokanal
BRUG DEN TIL INFORMATIONER OG KAMPAGNER
En infokanal kan være en af de gode førstehåndsindtryk, som du giver dine gæster ved
check ind på hotellet. Det er noget af det første de ser når de tænder for TV’et eller det
første de bliver mødt af på TV-skærmen i receptionen.
Det er her du har mulighed for, at gøre dine gæster opmærksomme på f.eks. et aktuelt
spa-tilbud eller imødekomme generelle spørgsmål, så medarbejderne kan bruge tiden
mere eﬀektivt, men stadig vedligeholde den gode kundeservice.
DESIGN DIN EGEN KANAL
Du kan bruge infokanalen til billeder, ﬁlm, streame videoer, ﬂy information, vejrudsigten,
kampagner og fremhæve jeres sociale medie platform m.m. I med fordel vise ﬂere af
informationerne på samme tid, og på vises på en eller ﬂere kanaler.
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Streaming
LAD GÆSTEN STREAME SIT EGET INDHOLD
OtrumCast lader dine gæster streame indhold fra mobilen til TV’et, så de nemt kan se
f.eks. Netﬂix, HBO og YouTube. Det er en sikker streaming, som sikre at indholdet kun bliver
vist på det valgte TV.
OtrumCast kan nemt integreres på alle TV-skærme, som har HDMI-indgang.
FORDELE VED OTRUMCAST
Giv dine gæster mulighed for selv at vælge hvad de vil se
Optimere brugeroplevelsen
Skab mersalg ved at bruge baggrunden til at gøre opmærksom på jeres services.
Spar penge på TV-Kanaler
Nemt og hurtig at installere
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Otrum CTRL

GIV GÆSTEN ET BEDRE OVERBLIK
Otrum CTRL giver gæsten et overblik over Hotellets services på tv’et.
Du kan selv skræddersy menuen og under-menuerne, så det passer til dine services. Det kan
være informationer om f.eks. restaurant tider, menuen og sightseeing muligheder m.m.
FORDELE VED OTRUM CTRL
Bedre kundeservice
Brugervenligt
Cloudbaseret
Mersalg
Eﬀektiviserer interne processer
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Otrum Enterprise

GIV GÆSTEN MULIGHED FOR AT KØBE DIREKTE GENNEM TV’ET
Otrum Enterprise er den udvidet udgave af Otrum CTRL.
Denne funktion er tilkoblet dit PMS-system, hvilket gør at gæsterne kan booke og købe
dine serviceydelser direkte igennem TV’et.
Du skræddersyer selv hvilke services og produkter du vil have skal være tilgængelige
på menuen. Det kan være service, som bordreservation i restauranten, roomservice og

Design dit eget layout
Hotel services

Fitness

Beskeder

TV kanaler

Streaming

In-room
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Hotel info

Vækkeur

TV-Funktioner
VELKOMST & VÆKKEUR

MOBIL APP

Personlig velkomst besked.

Her kan gæsten bruge sin egen mobil som

Vækkeur, vejrudsigt og nyhedsoversigter.

fjernbetjening og til streamingtjenester.

BESKEDER

INTERNET VIDEO

Send en besked til dine gæster, det kan være til

Søg og afspil YouTube, Vimeo og Internet

individuelle gæster eller grupper.

TV. Links til hjemmesider og videoer.

ADVARSELS BESKEDER

VEDLIGEHOLDELSE & ADMINISTRER TV

Advarsels beskeder vil automatisk tænde

Tjek installeringen og status af alle TV.

alle TV’er og vise beskeden med f.eks. brandalarm.

Kontroller alle parametre fjernstyret.

STOREFRONTS
Sælg, bookings, tilbud og reklamer for næsten alt
f.eks. room service, senere check-ud,
bordreservation, spa-adgang m.m.

SE REGNINGER & EKSPRES CHECKOUT
Fremvis alle værelsesregninger på TV-skærmen.
Send forespørgsel på ekspres check-ud til PMS.

CLOUD FEEDS

VIDEO ON DEMAND

Live data updateringer f.eks. vejr udsigten, ﬂy

Her kan gæsterne købe de nyeste Hollwood-

ankomst/afgange, nyheder m.m. Live streaming af

ﬁlm. En gratis serviceydelse for jer, som du

internet radio.

kan tilbyde dine gæster.

CONTENT MANAGEMENT (CMS)
Tilpasset menuer og branding. Web-baseret
redigering til informationsside. Oprettelse af
kampagner og reklamespots. Redigering af menuen

ROOM MANAGEMENT
Personalet kan meddele værelsernes mangler,
status og minibar forbrug. PMS integration ved
updatering af ledige værelser. Personale beskeder

så den passer til værelses type og service niveauet.

for akutte værelses forespørgsler. Turndown

KANAL SORTERING & EPG

STATESTIKKER & MÅLING

Sortering af TV kanaler med PMS, med sprog

Få indsigt i brugeradfærden og brugen af

eller genre m.m. Elektronisk program guide for

systemet. Skræddersy TV kanaler og services til

live TV kanaler. Multi-dag EPG, som en mulighed.

forbrugsmønsteret. F.eks. kan du få et overblik

API integration til Sky Bright Box.

over de TV kanaler som ikke bliver brugt,

kommunikations service.

og spare dem væk.
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TV-løsning
Vi kan give dig og dine gæster den TV-løsning, som du ønsker og som dine gæster bliver
vilde med.
Du er med i processen fra starten af, hvor vi ﬁnder ud af hvilke TV-skærme, TV-pakker og
funktioner som er den bedste løsning til dit hotel og gæster.
Har I allerede implementeret TV-skærme, men ønsker et opdateret system?
Så kan vi nemt installere vores TV-løsning på jeres eksisterende skærme,
så længe de har en HDMI-indgang.
Vi står klar til at rådgive og vejlede jer med vores mange års erfaring inden for
hospitality branchen,

FINANSIERING MED KR. 0,- I RENTE
Få ﬁnansieret din TV-løsning med 0% i rente, så du
kan komme hurtigt i gang med din nye TV-løsning.
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