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Καλοκαίρι!!!



Ααααααααα!!!!!!!! 
Με κλέψανε….!!!!!!! 



Ο πελάτης…



Ο υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου  
& 

ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου



Δημιουργήθηκε η ανάγκη

• Αποφυγή μη πραγματικών ή και πραγματικών περιστατικών. 

• Καταγραφή των κινήσεων του χρήστη. 

• Η διασφάλιση της περιουσίας του πελάτη και του 
επιχειρηματία αλλά και της καλής φήμης της επιχείρησης.



Τα χρηματοκιβώτια δωματίου 
ξενοδοχείου μέχρι σήμερα

• Είναι μόνο με κλειδί.  

• Έχουν ένα κωδικό με ηλεκτρονικό συνδυασμό και κλειδί 
ανάγκης, όπου απαιτείται ο προηγούμενος κωδικός χρήστη 
προκειμένου να καταχωρηθεί ο καινούργιος. 

• Δεν καταγράφουν τις κινήσεις του χρήστη.



Τα χρηματοκιβώτια δωματίου ξενοδοχείου νέας 
τεχνολογίας

• Εύκολα στη χρήση, καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί απευθείας τον 
κωδικό επιλογής του, χωρίς να απαιτείται ο παλιός κωδικός. 

• Ηλεκτρονικό συνδυασμό και κλειδί ανάγκης. 

• 2 χρήστες (Emergency code & customer code) 

• Καταγραφή των τελευταίων 120 - 315 κινήσεων (ανάλογα το μοντέλο). 

• Ευδιάκριτη απεικόνιση πληροφοριών στην οθόνη κρυστάλλων που 
βρίσκεται στην πόρτα του χρηματοκιβωτίου. 

• Δεν απαιτείται λογισμικό για την καταγραφή των κινήσεων.



Τα χρηματοκιβώτια δωματίου ξενοδοχείου νέας 
τεχνολογίας

• Δυνατότητα εκτύπωσης των κινήσεων (με κατοχή 
extra εξοπλισμού). 

• Οδηγίες χρήσης στο μπροστινό μέρος της 
πόρτας. 

• Εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας με άλλη 
διαδικασία από αυτή του χρήστη.



Χρηματοκιβώτια επιχείρισης νέας τεχνολογίας

• Αναβάθμιση του ήδη υπάρχων χρηματοκιβωτίου με κλειδαριά νέας τεχνολογίας. 

• Ηλεκτρονικός συνδυασμός. 

• Από 9 - 89 χρήστες (ανάλογα το μοντέλο). 

• Χρονοκαθυστέρηση από 1 - 99 λεπτά. 

• Καταγραφή 100 - 6000 κινήσεων. 

• Λογισμικό εύκολο στη χρήση για διαχείριση χρηστών και παρακολούθηση 
κινήσεων. 

• Λογισμικό για real time παρακολούθηση χρηστών και κινήσεων αλλά και 
ταυτόχρονο έλεγχο διαφορετικών χρηματοκιβωτίων (σε συγκεκριμένα μοντέλα).



Πλεονεκτήματα

• Αίσθημα ασφάλειας του επιχειρηματία. 

• Αίσθημα ασφάλειας του πελάτη ότι η περιουσία 
του προστατεύεται. 

• Αποτρέπει εσωτερική ή από μέρος πελάτη 
κλοπή λόγω της νέας τεχνολογίας που παρέχει.



Τι κερδίζω σαν επιχειρηματίας

1. Αίσθημα ασφάλειας για εσάς και τους πελάτες σας. 

2. Χρήματα. 

3. Αύξηση των αστεριών - κλειδιών της επιχείρησής σας. 

4. Κύρος. 

5. Φήμη. 

6. Αξιοπιστία.



Γιατί να επιλέξω την Λέων Ελλάς;



Εμείς στην Λέων Ελλάς :

• Έχουμε εμπειρία 35 ετών, στον τομέα των χρηματοκιβωτίων. 

• Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε αίσθημα ασφάλειας στους πελάτες μας. 

• Το προσωπικό μας απαρτίζεται από στελέχη με νέες και καινοτόμες ιδέες 
προσαρμοζόμενες πάντα στα δεδομένα και τις ανάγκες του σύγχρονου 
επαγγελματία. 

• Επιλέγουμε τα προϊόντα μας, σαν να τα αγοράζαμε για την δική μας επιχείρηση. 

• Προσφέρουμε custom λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε 
επαγγελματία. 

• Αναβαθμίζουμε συνέχεια τις υπηρεσίες μας. 

• Παρέχουμε 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη .



Εμείς…κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια… 

Το ίδιο θέλουμε και για εσάς! 

ΕΣΕΙΣ ;



Σας ευχαριστώ!

Κορωναίου Αλίκη 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 


