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Βελτίωση του Customer Experience με τη χρήση
Σύγχρονων Τεχνολογιών
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Total Customer Experience
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Reviews

• Μείναμε 5 μέρες τον Αύγουστο και το air condition δε δούλευε

• Ωραία θέματα για ενασχόληση, αλλά ο κόσμος ήταν παραπάνω
απ’ ότι το ξενοδοχείο και το προσωπικό μπορεί να εξυπηρετήσει. 

• Ενεργοποιήθηκε το μάλλον κακώς συντηρημένο σύστημα 
πυρανίχνευσης και αντί να μας καθησυχάσουν, μας ανάγκασαν 
να εκκενώσουμε το χώρο μέχρι να δουν τι συμβαίνει.
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The big Question

Τα συστήματα ασφαλείας μπορούν
Να βελτιώσουν το customer experience;
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• Μείναμε 5 μέρες τον Αύγουστο και το air condition δε δούλευε

Α                  ο;
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• Αισθητικό αποτέλεσμα
• Δε σπάνε
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Α                  ο;



• Ωραία θέματα για ενασχόληση, αλλά ο κόσμος ήταν παραπάνω
απ’ ότι το ξενοδοχείο και το προσωπικό μπορεί να εξυπηρετήσει. 

• Ωραία θέματα για ενασχόληση, με το προσωπικό να αυξάνεται όσο
η προσέλευση μεγάλωνε με αποτέλεσμα να κρατάνε την ποιότητα
υπηρεσιών και την ασφάλειά μας στο μέγιστο.

Α                  ο;
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Σύγχρονη Τεχνολογία



Ανάλυση δεδομένων
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Α                  ο;

• Ενεργοποιήθηκε το μάλλον κακώς συντηρημένο σύστημα 
πυρανίχνευσης και αντί να μας καθησυχάσουν, μας ανάγκασαν 
να εκκενώσουμε το χώρο μέχρι να δουν τι συμβαίνει.

• Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρανίχνευσης και αυτομάτως όλες
οι οθόνες μας ενημέρωσαν ότι πρόκειται για λανθασμένο συναγερμό 
οπότε συνεχίσαμε αμέριμνοι το cocktail μας στην τεράστια πισίνα!
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Ωραία η λύση αλλά:

• Έχω συμβατική πυρανίχνευση στο ξενοδοχείο μου!
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• 3 κυκλώματα καλωδίωσης σε 1 βρόχο
• 128 συσκευές
• 32 ζώνες
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• Έχω αναλογικό σύστημα CCTV

EoC
Ethernet Over Coax

Ωραία η λύση αλλά:
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Mateusz Zapotoczny
Dahua Evangelist
a.k.a. CCTV Nerd
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StarLight
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Panorama

180o

4K



• Και πόσο κάνει αυτό;

Ωραία η λύση αλλά:
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• Έχω απλές οθόνες

Ωραία η λύση αλλά:
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Digital Signage

• Χρονοδιάγραμμα
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19:25
23℃ Athens  Feb7

1F  Women‘s Wear/shoes
cosmetics/perfume

2F Mom & Baby/daily 
necessities/rood & drink

Εμπλουτισμένο περιεχόμενο 
το οποίο βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα της 
διαφήμισης

Digital Signage
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Image
JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Video
MP4, MKV, WMV, MOV, AVI, 
RMVB, ASF

Small Tools
Txt, Website, ημ/νία, ώρα, 
RTSP/RTMP video stream

Audio
MP3, WAV

Λοιπά
Κυλιόμενα μηνύματα, Λογότυπα, 
Καιρός, countdown, IPC stream

Υποστηριζόμενα Format

Digital Signage
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• Και πόσο κάνει αυτό;

Ωραία η λύση αλλά:
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Cathexis

HVAC
Ψυγεία / Καταψύκτες
Αντλίες πισίνας
Ανελκυστήρες / κυλιόμενες σκάλες
Η/Μ

CCTV
Συναγερμού
Πυρανίχνευσης
Access Control
PoS
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Ευχαριστούμε
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