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“Boost your Hotel Services

by adapting 

efficient & low-cost 
t e c h n o l o g y  s o l u t i o n s ”



Δώστε παραπάνω 
υπηρεσίες & μειώστε 
δραστικά τα λειτουργικά 
σας κοστολόγια μέσω 
έξυπνων συστημάτων IP 
τηλεφωνίας διασυνδε-
δεμένης με όλα τα υπό-
λοιπα συστήματά σας.



H PartnerNET έχει τη λύση
μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων

IP τηλεφωνίας!

• Πολύ χαμηλό κόστος κτήσης

• Εύκολη εγκατάσταση και χρήση 

• Μειωμένο τίμημα συντήρησης

• Ενοποίηση με τα συστήματα PMS, 
το τηλεφωνικό κέντρο και τις υποδομές ασφαλείας.

• Aδιάκοπη επικοινωνία με κάθε εργαζόμενο
μέσω των DECT συσκευών

• Επέκταση υπηρεσιών για επισκέπτες μέσω smart apps



Full integrated portfolio

Easy and affordable solutions

No licenses, No maintenance, 
No hidden fees

Extended warranty periods

User friendly devices

Free PMS connector

SOAP API 

Compatible with most
of PMS vendors

Bidirectional Link

Το IP τηλεφωνικό κέντρο



Ευκολία & Αυτοματοποίηση 
των Καθημερινών Εργασιών

Check IN / OUT

Room changes

Guest name

Dial privileges

Guest language

Wake up call

Message

DND

Room status

Minibar refill



Για τα δωμάτια του ξενοδοχείου

Από απλές LCD
Με PoE
Έως Οθόνες Αφής 

Low end affordable IP Phones

Built in Switch that can offer cabled internet 
connection to the guest with no additional wiring.

10/100/1000 speed supported



Για τα δωμάτια του ξενοδοχείου

Analog terminal support

CAT3 Cabling support

All analog phone tones and common features

GXW can be rack installed 19”

GXW can also support TELCO connectors



Για τα δωμάτια του ξενοδοχείου

Same extension number

Identified on CDR

Legacy devices support

Hotline Support



Για την Reception

Up to 160 BLF keys - Cascading Design - Digital labelling



Πλήρη κάλυψη Dect

Complete Facility Coverage

Ragetised Mobile Devices

IP65 Dustproof & Waterproof

Roaming & Handovering



Προσελκύστε νέους 
πελάτες παρέχοντας 
επιπλέον υπηρεσίες,
video και audio 
conference, με 
δυνατότητα επικοινωνίας 
μέχρι και 500 online 
συμμετέχοντες.



H PartnerNET έχει τη λύση
μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων

Video Conference!

• Ευκολία στη χρήση και την εγκατάσταση (plug & play), 
χωρίς την απαίτηση ειδικά καταρτισμένου IT προσωπικού

• Συνεργασία με πρωτόκολλα H323, WebRTC, IP αλλά και 
Apps (Skype, Hangouts, Viber κ.ά.)

• Ενσωματωμένη ανεξάρτητη λειτουργικότητα
Audio Conference

• Ενσωματωμένη δυνατότητα καταγραφής στιγμιότυπων,
video sessions κ.α.

• Δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων παρουσιάσεων



Full High Definition Video Conference



Το Wi-Fi αποτελεί 
βασικό κριτήριο 
επιλογής ξενοδοχείου. 
Η ύπαρξη,  η σταθε-
ρότητα και η απόδοση 
του Wi-Fi είναι ουσια-
στικός παράγοντας 
θετικών σχολίων.



H PartnerNET έχει τη λύση
μέσω της νέας σειράς Grandstream

Wireless Access Point!

• Εξαιρετική εμβέλεια κάλυψης ασύρματου δικτύου

• Πρωτοποριακά στην αγορά χαρακτηριστικά ασφάλειας
δικτύου

• Κεντρική και ενοποιημένη διαχείριση των access points
αλλά και μεταξύ τους συνεργασία, χωρίς την ανάγκη
εγκατάστασης επιπρόσθετου controller.

• Mεγιστοποίηση network throughput έως 2 Gbps

• Εκτεταμένο εύρος κάλυψης Wi-Fi έως 175 μέτρα.



Wi-Fi Infrastracture

• Great signal range over 175m

• Dual Radio 5GHz & 2,4 GHz

• High density of up to 250 clients per AP.

• Embebed Controller for 50 Aps

• 3x3 MIMO antennas (up to 1,7Gbps) 

• Multiple wireless Zones

• 16 SSIDs per AP



Η ευφυής επιτήρηση 
και ο έλεγχος 
πρόσβασης σε χώρους 
του ξενοδοχείου είναι 
απαραίτητα εργαλεία 
για την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία του 
ξενοδοχείου.



H PartnerNET έχει τη λύση
με την ολοκληρωμένη λύση ελέγχου

πρόσβασης & παρακολούθησης! 

Video surveillance

 Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

 Ευελιξία 

 Προσιτές τιμές

 Διαλειτουργικότητα με τηλεφωνικό κέντρο 

 ONVIF συμβατότητα

SIP Video DoorPhone

• Μοντέρνος σχεδιασμός

• Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

• Ανθεκτικότητα

• Μοναδική αξιοπιστία

• Ανταγωνιστικές τιμές



ONVIF Video Surveillance

Sip connections

FHD 30FPS recording

Up to 16TB storage

Different models

Surveillance



Access Control



Πώς μπορείτε εύκολα, 
γρήγορα και σε 
χαμηλό κόστος να 
δώσετε Ethernet 
υποδομή σε όλους 
τους χώρους του 
ξενοδοχείου σας;



H PartnerNET έχει τη λύση
αξιοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση

να δώσει Εthernet παντού! 

• Δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στην υπάρχουσα καλωδιακή 
υποδομή

• Αποκτήστε πρόσβαση Ethernet σε όλα τα δωμάτια και τους 
χώρους του ξενοδοχείου χωρίς νέα καλωδίωση, χωρίς 
κανένα επιπλέον εργολαβικό κόστος, χωρίς μερεμέτια

• Εγκαταστήστε και τροφοδοτήστε ΙP τηλεφωνικές συσκευές
• Υποστηρίζεται Full High Definition video stream και κατ’ 

επέκταση δυνατότητα σύνδεσης IP TV & IP Κάμερες
• Επεκτείνετε και βελτιώστε την υποδομή WiFi έχοντας 

περισσότερες επιλογές σε θέσεις εγκατάστασης 
• Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σταδιακά ανά δωμάτιο ή

μαζικά σε όλους στους χώρους του ξενοδοχείου



Ethernet με PoE πάνω από 1 ζευγάρι χαλκού



Δώστε στους 
επισκέπτες σας 
ελεγχόμενη πρόσβαση 
με υψηλή ταχύτητα, 
ασφάλεια και κατά-
γραφή, μέσω πολλα-
πλών οδών διασύν-
δεσης στο διαδίκτυο



H PartnerNET έχει τη λύση,
UTM συσκευές της

SEQRITE

• Load Balancer: Διαμοιρασμός του συνολικού traffic σε
πολλαπλές συνδέσεις Internet και με διαφορετικές 
τεχνολογίες (DSL, Leased Line, 3/4G, κ.τ.λ.)

• Captive Portal: Έλεγχος πρόσβασης στο WiFi δίκτυο του 
ξενοδοχείου αλλά και στο Internet με δυνατότητα προβολής 
διαφημιστικών μηνυμάτων και video

• Κατανομή και έλεγχος bandwidth ανά χρήστη / Application / 
Content σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας του Ξενοδοχείου

• Καταγραφή και έλεγχος του συνόλου της κίνησης κάθε πελάτη 
προσποιημένα για αποφυγή νομικών συνεπειών

• Έλεγχος &  «Έξυπνη Κατανομή» bandwidth ανά εφαρμογή
περιεχόμενο ή κατηγορία χρήστη

• Πολλαπλές διασυνδέσεις VPN με άλλα σημεία



UTM TERMINATOR

 Gateway Antivirus
 IDS / IPS
 Firewall
 Gateway Mail 

Protection
 Load Balancing

 Automatic Link Failover
 Content Filtering
 VPN
 Bandwidth Manager
 IT Policy Management



Integrated Enterprise Security and Unified 
Endpoint Management Console



www.partnernet.gr

Αποκλειστικός Διανομέας

Δίκτυο 700+ Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα



Σας Ευχαριστώ πολύ

Ερωτήσεις…

Angelo Gentili
sales@partnernet.gr

www.partnernet.gr


