
~ η φιλική και πρόθυμη υποδοχή ξένων

Πηγή: Wiki λεξικό



Η Ελλάδα είναι γνωστή 
για πολλά πράγματα, 

μα πάνω απ’ όλα για 
τη φιλοξενία της.



Κορυφαίος διεθνής 
προορισμός που 
συνδυάζει μοναδική 
φύση και τοποθεσίες, 

με εξαιρετικό 
φαγητό, υπηρεσίες 
και υποδομές. 



Είναι όμως αρκετά ώστε να θεωρείται 
κορυφαία η φιλοξενία μας;

Το 2019…

Ναι

Όχι



Οι επισκέπτες πλέον 
θεωρούν δεδομένες τις 
υπηρεσίες τεχνολογίας 
κατά τη διαμονή τους 

και ειδικά της 
επικοινωνίας και του 
Internet.

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

Πηγή: IEEE Communications Society 



Το ξενοδοχείο επίσης 
χρειάζεται τις ίδιες 
τεχνολογίες και τις 
υποδομές για να 
επικοινωνεί με τους 
πελάτες του σε όλον 
τον κόσμο 

και να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση.



VoIP λύσεις για 
VIP φιλοξενία



Γιατί VoIP? To VoIP (Voice over IP) 
είναι μια ομάδα 
πρωτόκολλων και 
τεχνολογιών που 
προσφέρει φωνητική 
συνομιλία σε πραγματικό 
χρόνο και με εξαιρετική
ποιότητα ήχου μέσω του 
δικτύου.



Γιατί VoIP?
Εγκαθιστώ, διαμορφώνω και διαχειρίζομαι το δίκτυό μου, εύκολα και γρήγορα

Έχω χαμηλότερες χρεώσεις κλήσης

Δε χρειάζομαι ξεχωριστή τηλεφωνική καλωδίωση

Μπορώ να αναβαθμίσω όσο και όποτε θέλω το δίκτυό μου

Έχω στη διάθεσή μου έξυπνες συσκευές με απεριόριστες δυνατότητες

Μπορώ να καταγράφω όλα τα στοιχεία και τις λειτουργιών του δικτύου μου 

Μπορώ να διαχειρίζομαι το δίκτυό μου από όπου υπάρχει πρόσβαση στο Internet

Όσο μεγαλύτερο και 
απαιτητικότερο είναι ένα 
δίκτυο επικοινωνίας, τόσο 
το VoIP είναι η 
καλύτερη δυνατή λύση.

Tα πλεονεκτήματα που 
έχει να προσφέρει η VoIP
τηλεπικοινωνία σε ένα 
ξενοδοχείο είναι πολλά. 



Έχετε ερωτήσεις;

Τέλεια! Έχουμε τις απαντήσεις
Ας δούμε όμως τις βασικές 

ερωτήσεις για τις τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνίας ενός 

σύγχρονου ξενοδοχείου, 

ξεχωριστά.



“Μπορώ να έχω τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ξενοδοχείου μου;”

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι η 
καρδιά της επικοινωνίας του 
ξενοδοχείου. 

Οι κλήσεις για κρατήσεις, 

ακυρώσεις, ή κάθε είδους 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσα 

και έξω από το ξενοδοχείο είναι 

εξαιρετικά σημαντικές.



“Μπορώ να έχω τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ξενοδοχείου μου;”

• Check IN / OUT

• Αλλαγή δωματιού

• Όνομα επισκέπτη

• περιορισμοί κλήσεων

• Γλώσσα επισκέπτη

• Αφύπνιση

• Μηνύματα

• DND

• Διαθεσιμότητα

• Διαχείριση Minibar

Εύχρηστο και απλό 
web interface

Μπορείς να έχεις απεριόριστες 
δυνατότητες και εύκολη διαχείριση



“Μπορώ να έχω Τηλεφωνικές συσκευές που διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τις κλήσεις του ξενοδοχείου μου;”

Η πρώτη επαφή με τον πελάτη είναι 
η σημαντικότερη!

Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση 

πελατών, χρειάζεται τηλεφωνικές 

συσκευές που συνδυάζουν:

• Ταχύτητα 

• Αποτελεσματικότητα 

• Ευκολία στη χρήση



• Αuto-attendant 

• Εμφάνιση Βridged line

• Φωτεινή ένδειξη γραμμής

• Call park/pick-up

• Speed dial

• Μέχρι 160 θέσεις BLF  

• Κλιμακωτός σχεδιασμός 

Μπορείς να έχεις ένα control Panel…
Μπροστά σου!

“Μπορώ να έχω Τηλεφωνικές συσκευές που διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τις κλήσεις του ξενοδοχείου μου;”



Το ξενοδοχείο δεν είναι καθιστική 
δουλειά για τους περισσότερους!

Μεγάλος αριθμός του 

προσωπικού κινείται διαρκώς σε 

όλες τις εγκαταστάσεις και είναι 

πολύ σημαντικό να μπορεί να 

επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή.

“Μπορώ να έχω εξελιγμένες ασύρματες συσκευές για το 
προσωπικό που δε βρίσκεται σε γραφείο ή σε σταθερό πόστο;”



Μπορείς να έχεις και ασύρματο 
DECT και ασύρματο WiFi!

Και δε χάνεις κλήση ποτέ!

• Dect με εμβέλεια μέχρι 300m σε 

ανοιχτό χώρο

• WiFi με εμβέλεια οπουδήποτε 

υπάρχει ασύρματο Internet!

• Μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα

“Μπορώ να έχω εξελιγμένες ασύρματες συσκευές για το 
προσωπικό που δε βρίσκεται σε γραφείο ή σε σταθερό πόστο;”

Μέχρι 10 SIP Accounts!

WiFi Phone
Voice Enterprise Roaming
2 SIP Accounts



Η διαμονή του επισκέπτη στο 
δωμάτιο, πρέπει να μένει αξέχαστη

“Μπορώ να έχω «έξυπνες» Τηλεφωνικές συσκευές με 
εξελιγμένες δυνατότητες και παραμέτρους για τα δωμάτιά μου;”

Η άνεση και οι παροχές στο 

δωμάτιο του επισκέπτη, δεν είναι 

στοιχεία εντυπωσιασμού, αλλά 

απαραίτητα μέσα που κάνουν 

ευχάριστη τη διαμονή του.



• Με Built-in Switch για 
ενσύρματη σύνδεση Internet 
χωρίς επιπλέον καλωδίωση

• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
• Φωτεινές ενδείξεις
• Μεταφορά/προώθηση 

κλήσεων
• Πλήκτρο ανάγκης
• Touch screen με Android 

Room Service

Promotion

Ξενάγηση στα hot spots της πόλης

Καιρός

You Tube κ.α.

Μπορείς να έχεις τηλέφωνα με 
υπηρεσίες που ξεπερνούν τις 
προσδοκίες των επισκεπτών! 

Built-in Dect
BLF

Panic Button

HD touch screen

Προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα

Design

touch screen + 
πλήκτρα

“Μπορώ να έχω «έξυπνες» Τηλεφωνικές συσκευές με 
εξελιγμένες δυνατότητες και παραμέτρους για τα δωμάτιά μου;”



“Μπορώ να έχω έξυπνες κάμερες για να ελέγχω την περίμετρό μου;” Η ασφάλεια είναι αποτελεσματική
Όταν είναι «έξυπνη»!

Η ευθύνη του ξενοδοχείου για την 

ασφάλεια όλων των επισκεπτών 

του αλλά και του προσωπικού, 

είναι μεγάλη και χρειάζεται 

σοβαρά και αξιόπιστα συστήματα.



Μπορείς να έχεις κάμερες που 
γίνεται ακόμα και…
να τις πάρεις τηλέφωνο!

• Full HD  video

• Μικρόφωνο και μεγάφωνο

• Νυχτερινή λήψη

• Ανθεκτικότητα

• IP account για κλήσεις

• Απομακρυσμένη διαχείριση

• Καταγραφή τοπικά και στο 

δίκτυο

“Μπορώ να έχω έξυπνες κάμερες για να ελέγχω την περίμετρό μου;”



“Μπορώ να έχω Door Phones/Access Control Points 
που «μιλάνε» μεταξύ τους;”

Κανένα δίκτυο ασφαλείας δεν είναι 
πλήρες, χωρίς αποτελεσματικό 
Access Control

Οι εποχές που ένα κλειδί ήταν το 

μόνο που εξασφάλιζε την είσοδο 

και την έξοδο των επισκεπτών και 

του προσωπικού στο ξενοδοχείο 

είναι πλέον παρελθόν.



“Μπορώ να έχω Door Phones/Access Control 
που «μιλάνε» μεταξύ τους;”

Μπορείς να έχεις Door Phones που 
ελέγχουν και καταγράφουν 
τα πάντα!

• Full HD  video

• RFID

• Άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας

• Έλεγχος ωραρίου προσωπικού

• Πλήρεις τηλεφωνικές 

λειτουργίες

• Καταγραφή A/V

• Ανθεκτικότητα

• Απομακρυσμένη διαχείριση



“Μπορώ να έχω Wireless Access Points για 
ασύρματο Internet παντού στο ξενοδοχείο μου;”

H παροχή ασύρματου Internet δεν 
είναι πλέον προαιρετική!

Η σημαντικότητα της παροχής 

καθώς και της απόδοσης του WiFi

για την φήμη ενός ξενοδοχείου  

φένεται και στις κριτικές των 

επισκεπτών! 



“Μπορώ να έχω Wireless Access Points για 
ασύρματο Internet παντού στο ξενοδοχείο μου;”

Μπορείς να έχεις Wireless Access 
Points που δε χάνουν ποτέ το σήμα!

• Εμβέλεια μέχρι 300m

• Δε χρειάζεται controller

• “Σηκώνει” μέχρι 450 συνδέσεις

• 3x3 κεραίες MIMO ως 1.7Gbps

• Διαχείριση σε cloud

• Voice Enterprise Roaming



“Ναι, αλλά πρόσφατα ανακαίνισα το ξενοδοχείο μου, 
να πάει χαμένη η επένδυσή μου;”

Το μέγεθος της επένδυσης για 
ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου είναι 
τεράστιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα της τεχνολογίας είναι 

ότι εξελίσσεται διαρκώς 

καθιστώντας τα παλιά συστήματα 

ξεπερασμένα και ασύμβατα.



 Με Ethernet extenders έχεις 
100Mbps PoE Ethernet μέχρι 
500m πάνω από οποιοδήποτε 
ζεύγος χαλκού!

Ethernet Extenders

 Με το pmslink συνδέεις 
το PMS του ξενοδοχείου 
με οποιοδήποτε 
τηλεφωνικό κέντρο!

Μετατρέπει κάθε κάμερα σε 
έξυπνη VoIP συσκευή 
παρακολούθησης

Μπορείς να αναβαθμίσεις μόνο 
αυτά που χρειάζεσαι χωρίς νέες 
καλωδιώσεις και υποδομές!

Modular

MADE IN THE U.S.A.

 Με τα gateways συνδέεις 
αναλογικές γραμμές και 
συσκευές σε IP 
τηλεφωνικά κέντρα!

“Ναι, αλλά πρόσφατα ανακαίνισα το ξενοδοχείο μου, 
να πάει χαμένη η επένδυσή μου;”



“Και όλα αυτά μπορώ να τα διαχειρίζομαι κεντρικά και 
απομακρυσμένα χωρίς εγκαταστάσεις προγραμμάτων;”

Η Κεντρική διαχείριση είναι το 
σημαντικότερο εργαλείο οργάνωσης 
ενός πλήρους δικτύου.

Πολλές φορές η εγκατάσταση ενός 

συμβατικού συστήματος κεντρικής 

διαχείρισης απαιτεί χρόνο και 

χρήμα σε εξοπλισμό, 

προγράμματα και εκπαίδευση.



“Και όλα αυτά μπορώ να τα διαχειρίζομαι κεντρικά και 
απομακρυσμένα χωρίς εγκαταστάσεις προγραμμάτων;”

Μπορείς να διαχειρίζεσαι όλες τις 
συσκευές με ελάχιστη επένδυση σε 
χρόνο και χρήμα!

• Σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής IP

• Από 4 έως 24 ports

• Διαχείριση IP δικτύου ασφαλείας

• Web based περιβάλλον

• Προστασία από κεραυνούς μέχρι 6KV



“Μπορώ να έχω και VoIP τηλεφωνικό αριθμό;”
Οι αναλογικές τηλεφωνικές 
γραμμές σιγά σιγά σταματούν 
να υποστηρίζονται.

Η τηλεφωνία VoIP αρχίζει να 

γίνεται η σταθερά στις νέες 

συνδέσεις, λόγω των αναρίθμητων 

“έξυπνων” δυνατοτήτων της.



Έχω εξελιγμένο virtual 
τηλεφωνικό κέντρο για όσο θέλω!
Το Supervoice SvPBX δεν έχει ετήσιο συμβόλαιο. 
Πληρώνω μόνο τους μήνες που διαρκεί η σεζόν!

Μπορείς να έχεις νέο VoIP αριθμό ή 
να μεταφέρεις τον αριθμό σου, 
μέσα σε μια μέρα!

• Πολύ χαμηλές χρεώσεις

• Κλήσεις από κινητό με χρέωση 

σταθερού μέσω app

• Virtual τηλεφωνικό κέντρο τοπικά   

και στο cloud

• Αναλυτική λίστα κλήσεων

• Υποστήριξη και ασφάλεια

“Μπορώ να έχω και VoIP τηλεφωνικό αριθμό;”

Η επικοινωνία έγινε Super!

Έχω ΠΑΝΤΑ τηλέφωνο!
Failover με real time προώθηση κλήσης 
σε οποιοδήποτε αριθμό ή συσκευή!

Κάνε αίτηση μέχρι 28/02 και κέρδισε το κόστος ενός έτους, νέου
αριθμού ή φορητότητας του αριθμού σου!

Supervoice Προσφορά για την Hotel Tech!



“Η τεχνολογία VoIP είναι win-win-win situation!” Το συμπέρασμα είναι προφανές.

 Αναρίθμητες δυνατότητες

 Οικονομία

 Συμβατότητα και Υβριδικές 
λύσεις

Η μόνη ερώτηση που μένει είναι:

Με ποιόν να τα κάνω όλα αυτά;



Value Added ICT Distributor
Για περισσότερα από…

Ευρεία γκάμα λύσεων

Λύσεις στα μέτρα σας

Εξειδικευμένη
υποστήριξη

Συχνές εκπαιδεύσεις 
συνεργατών

Παράδοση σε μια 
εργάσιμη μέρα

που αναπτύσσεται συνεχώς!

Με την PartnerNET!

20 χρόνια.

Με δίκτυο

1000+ 
συνεργατών σε Ελλάδα κι Ευρώπη



Με την PartnerNET!

USA   UK   FR   GR   DE   RO   BG   CYGlobal Presence Local Support



Με την PartnerNET!



VoIP λύσεις για 
VIP φιλοξενία

T H A N K
YOU
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