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Κρατήστε τους Επισκέπτες 
σας Ικανοποιημένους &
Βελτιώστε την 
Τεχνολογική σας 
Υποδομή μέσω έξυπνων
συστημάτων IP τηλεφωνίας 
διασυνδεδεμένης με όλα 
τα συστήματά σας!



• 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

H PartnerNET έχει τη λύση 
μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων ΙP τηλεφωνίας! 



To IP τηλεφωνικό κέντρο είναι ο 

πυρήνας της υποδομής σας!

SOAP API 

Compatible with most PMS vendors

Bidirectional Link

Full integrated portfolio

Easy and affordable solutions

No licenses, No maintenance, No hidden fees

Extended warranty periods

User friendly devices



Check IN / OUT

Room changes

Guest name

Dial privileges

Guest language

Wake up call

Message

DND

Room status

Minibar refill

Εξυπηρέτηση μέσω 

Αυτοματοποιημένων Εργασιών! 



Από απλές LCD
Με PoE

Έως Οθόνες Αφής 
Δωμάτια 

Υπηρεσίες που Ξεπερνούν τις Προσδοκίες των 
Επισκεπτών! 

o Built-in Switch για ενσύρματη σύνδεση internet χωρίς 
επιπλέον καλωδίωση

o Android Λειτουργικό
o Room Service
o Promotion για extra παροχές του ξενοδοχείου
o Ξενάγηση στα hot spots της πόλης
o Καιρός
o You Tube κ.α.



Legacy devices support

Same extension number

Same Identification CDR & PMS

Hotline Support

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 



o Αuto-attendant 

o Βridged line appearance

o Βusy lamp fields 

o Call park/pick-up

o Speed dial

o Up to 160 BLF keys

o Cascading Design

Αποτελεσματικότερη Διαχείριση κλήσεων!  

Reception
Η πρώτη επαφή με  τον  πελάτη ξεκινάει εδώ!



Δώστε τη δυνατότητα 
στο προσωπικό σας να 
εργάζεται 
αποτελεσματικά από 
οπουδήποτε! 

Άμεση Εξυπηρέτηση 



Άμεση Εξυπηρέτηση 

WiFi

DECTComplete Facility Coverage

Ragetised Mobile Devices

IP65 Dustproof & Waterproof

Roaming & Handovering

Ultra Long Battery

Multiple Users



Παρέχετε τις προϋποθέσεις για  
επιτυχημένα Συνέδρια & Μeetings 

Προσελκύστε νέους
επαγγελματικούς πελάτες!   

Συνέδρια & Meetings



Video Conference!

• Δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων 
παρουσιάσεων

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

• Ενσωματωμένη ανεξάρτητη λειτουργικότητα
Audio Conference

• Ενσωματωμένη δυνατότητα καταγραφής
στιγμιότυπων, video sessions 

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

• Easy Webinar setup

Full High Definition 
Video Conference



«Το  94% δηλώνει ότι το  
WiFi είναι η πιο σημαντική 
παροχή  ξενοδοχείου»

Πηγή: IEEE Communications Society 

Διασκέδαση ή Εργασία,
Παντού!



Η σημαντικότητα της 
παροχής καθώς και της 
απόδοσης του WiFi για 
την φήμη ενός 
ξενοδοχείου  
aποδεικνύεται και στις 
κριτικές των επισκεπτών! 



H PartnerNET έχει τη λύση
μέσω των λύσεων της Grandstream

Wireless Access Point!

• Εξαιρετική εμβέλεια κάλυψης

• Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας δικτύου

• Κεντρική και ενοποιημένη 
διαχείριση των Access Points
αλλά και μεταξύ τους συνεργασία, 
χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης 
επιπρόσθετου controller

Δυνατότητα παροχής Ασύρματης

& Ενσύρματης πρόσβασης 

Ίντερνετ σε κάθε δωμάτιο και 

Ασύρματη πρόσβαση σε όλους 
του κοινόχρηστους χώρους! 



Wi-Fi Infrastracture

• Great signal range up to 300m

• Dual Radio 5GHz & 2,4 GHz

• High density of up to 450 clients per AP

• Embebed Controller for 50 Aps

• 3x3 MIMO antennas (up to 1,7Gbps) 

• Multiple wireless Zones

• 16 SSIDs per AP

Outdoor

Indoor



Τα εργαλεία εποπτείας 
& επιτήρησης είναι 
απαραίτητα για την ομαλή 
και ασφαλή λειτουργία του 
ξενοδοχείου.

Ασφάλεια Παντού! 



Ολοκληρωμένη λύση ελέγχου

πρόσβασης & παρακολούθησης! 

Video surveillance

• Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

• Ευελιξία 

• Προσιτές τιμές

• Διαλειτουργικότητα με τηλεφωνικό κέντρο 

• ONVIF συμβατότητα

SIP Video Access Control - DoorPhone

• Μοντέρνος σχεδιασμός

• Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

• Ανθεκτικότητα

• Μοναδική αξιοπστία

• Ανταγωνιστικές τιμές



o SIP account

o Can notify users of security events through automatic 
outbound voice and video calls in addition to email 

screenshots!

o Motion detection

o Integrated microphone & speaker for communication 
& announcements 

o Smoke detection

o Integrate with third party systems, alarm devices and 
so on

o Easy setup

Surveillance



Access Control

✓ Employee Time Attendance 

✓ Built-in RFID chip reader for 

keyless  entry

✓ Access control

✓ Video intercom

✓ Security recording needs

✓ Door opener



Η βάση για άψογη 

εξυπηρέτηση & την 

ικανοποίηση του πελάτη 

είναι το  αποτέλεσμα 

αξιόπιστων και 

ευέλικτων υποδομών
τεχνολογίας. 



Δώστε στους επισκέπτες σας 

ελεγχόμενη πρόσβαση με

υψηλή ταχύτητα,

ασφάλεια και 

καταγραφή, μέσω 
πολλαπλών οδών 
διασύνδεσης στο διαδίκτυο! 



H PartnerNET έχει τη λύση,
UTM συσκευές ης 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 – Περιμετρική Ασφάλεια

✓ Gateway Antivirus
✓ IDS / IPS
✓ Firewall
✓ Gateway Mail 

Protection
✓ Load Balancing

✓ Automatic Link Failover
✓ Content Filtering
✓ VPN
✓ Bandwidth Manager
✓ IT Policy Management



Seqrite UTM

Integrated Enterprise Security &
Unified Endpoint Management Console



Unified Management 
Console

Security Management

Asset Management

Unified Management 
Console

Instant and Detailed 
Audits

Easy Enrollment

Application Control Schedule Scan

Mobile Device Management
Infinite Devices. One Unified Solution for Enterprises.



Gateway & Endpoint Security

Mobile Device Management
Συμμόρφωση

GDPR



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



Small Hotel : Upgrading Existing Infrastructure

PoE Ethernet

Wi-Fi Devices

Όροφος Ξενοδοχείου

BroxNET 
PoE Switch

BRX521-FE24

Δωμάτιο

BroxNET 
Extender 
401 FIPC

IP Phone 
GXP 1615

TV

Usage Scenario

BroxNET 
Repeater 401 EPSR

PoE Ethernet

BroxNET 
Extender 401 FIPC

PoE Ethernet

PoE Ethernet

- Transmission up to 500m -



Brands

Δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα



Σας Ευχαριστώ πολύ!

Ερωτήσεις …

Angelo Gentili
sales@partnernet.gr


