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ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ !

Γεγονός…

 Άλλο ένα ρεκόρ για την Ελλάδα στον τουρισμό : Πάνω από 111 εκατ. οι 
διανυκτερεύσεις το 2018, αριθμός αυξημένος κατά 0,5% σε σχέση με το 2017, 
σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. 
(ΠΗΓΗ: FORTUNEGREECE.COM)

Όμως …

 Οι φόροι για τα ξενοδοχεία ανεβαίνουν
 Οι πελάτες ψάχνουν για φθηνό κόστος διαμονής , συνδυασμένο με παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 Το εποχιακό ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει τις ευθύνες της διοίκησης

http://www.fortunegreece.com/author/fortune/


 Όταν ο πελάτης μένει στο ξενοδοχείο… 
 αναζητά κορυφαία Εξυπηρέτηση 
 Ασφάλεια…την καλύτερη !
 νομίζει ότι αν ανοίξει ένα ντουλάπι θα βρει τα 

φάρμακά του ακριβώς όπως τα έβαλε στο σπίτι του
 Αν δε αρρωστήσει, τότε όλα του φταίνε. Σίγουρα και 

το ξενοδοχείο.
 Λίγοι ταξιδιώτες θυμούνται να πάρουν μαζί τους 

διαβατήριο (ειδικά οι εντός ΕΕ) και φυσικά τη κάρτα 
ΥΓΕΙΑΣ τους και χωρίς αυτά στο νοσοκομείο θα 
περάσει «δύσκολα»

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ?



iAlert PLUS 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

 Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα  
 Με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους, να ενημερώσουν για 

τη κατάσταση τους και να δεχθούν άμεση βοήθεια. 
 το ΚΔΣ ξέρει ποιο είναι το σημείο τους στον χάρτη, ποιον θα 

ειδοποιήσει και τι ακριβώς έχει ζητήσει ο πελάτης.
 Να βρουν ιατρό ή φαρμακείο και να καθοδηγηθούν μέσω χάρτη στο 

κινητό τους.
 Να ειδοποιηθούν για σημαντικά γεγονότα (φυσικές καταστροφές).

…κόστος ? 5€  σε μηναία συνδρομή , 19€ ετήσια



Δώστε στο προσωπικό εργαλεία αποτελεσματικότητας 

 Φροντίδα όταν κινδυνεύει ή υποπτεύεται κίνδυνο
 Ασφάλεια κατά την αναφορά ζημιάς
 Έλεγχο στο πλάνο εργασιών που πρέπει να ακολουθεί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ?



iAlert Facility
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 Τοποθέτηση TAG (QR, Nfc) στα σημεία που χρήζουν τακτικής 
επίσκεψης ή συντήρησης ή και ελέγχου ορθής λειτουργίας.

 Αποτύπωση της ροής εργασιών του προσωπικού σε 
πραγματικό χρόνο

 Αποτύπωση ζημιών με χρήση κάμερας και αποθήκευση 
γεγονότος στη βάση δεδομένων

 Με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους, να 
ενημερώσουν για τη κατάσταση τους και να δεχθούν άμεση 
βοήθεια από ΚΔΣ



 Το ΚΔΣ επιβεβαιώνει το γεγονός με συνέπεια  
24x7

 Ταχύτατη δρομολόγηση διαδικασιών για την 
επίλυση του περιστατικού

 Αρχειοθέτηση των γεγονότων για 1 έτος 
 To Ξενοδοχείο έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

του

REALVIEW CRM4security 
Λογισμικό Διαχείρισης Γεγονότων



iAlert FACILITY

Στόχος η προστασία της ζωής του Υπαλλήλου και 
η διαφύλαξη των Περιουσιακών στοιχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



iAlert PLUS
Στόχος η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών του 

Ξενοδοχείου στον Πελάτη 
Μέριμνα Υγείας και Ασφάλειας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τεχνολογία για Ξενοδοχεία

Ευχαριστούμε !!
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