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Πλατφόρμα ενημέρωσης και διασκέδασης 

καταλυμάτων Hoteplus 

 

To Hoteplus έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες, με βασικά 

χαρακτηριστικά την ελαφριά λειτουργία και την αμφίδρομη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο, μεταξύ των περιφερειακών συσκευών και του Hoteplus 

server. 

Η πλατφόρμα “Hoteplus” δίνει την δυνατότητα διαχείρισης μια μεγάλης 

ποικιλίας συσκευών, όπως τηλεοράσεις, browsers, κινητά και tablets, ώστε να 

προσφέρει μια μοναδική και ενοποιημένη εμπειρία στους επισκέπτες σας. 

Παράλληλα, μπορεί να παρέχει έλεγχο για ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων της 

ιδιοκτησίας για το προσωπικό του ξενοδοχείου μέσω μιας γρήγορης 

ανταπόκρισης, φιλικής προς τις κινητές συσκευές web πλατφόρμας. 

To Hoteplus ενοποιεί και «δένει» νέες τεχνολογίες φιλοξενίας, οι οποίες κατά 

κανόνα δουλεύουν αυτόνομα, με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, για να παρέχει 

αυξημένο έλεγχο και λειτουργικότητα στην ιδιοκτησία σας. 

Οι ακόλουθες υπηρεσίες, που παρέχονται ως ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες 

του Hoteplus, δουλεύουν και συνεργάζονται μεταξύ τους: 

• TV infotainment 
• Συνδεσιμότητα με PMS 
• Επιτήρηση και ειδοποίηση 
• Φορητή εμπειρία (TV on mobile, έλεγχος δωματίου, κλπ.) 
• Αμφίδρομη επιτήρηση και έλεγχος “Smart Room” 
• Διασύνδεση με την υπηρεσία δωματίου και την συντήρηση  

• Συσκευή tablet FastAct 
 
 

Χαρακτηριστικά 

 

Βασική λειτουργική μονάδα ενδιάμεσου λογισμικού 

Hoteplus (HotePlus Middleware core module) 

Το τμήμα του Hoteplus που είναι υπεύθυνο για κάθε λειτουργία του 

συστήματος, είναι η Βασική Λειτουργική Μονάδα (Core Μodule). Προσφέρει 

όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη διαχείριση τηλεόρασης και τις 

αλληλεπιδράσεις ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

core module είναι: 

• Διαδραστικότητα: Επικοινωνία διπλής κατευθύνσεως, μεταξύ Hoteplus 
και πελατών, σε πραγματικό χρόνο. 
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• Απομακρυσμένες εντολές: Απομακρυσμένες εντολές μπορούν να 
σταλούν στις τηλεοράσεις, σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος στις τηλεοράσεις. Αυτές 
οι εντολές περιλαμβάνουν: 
o Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Επανεκκίνηση 
o Αλλαγή έντασης ήχου 
o Έλεγχος TV Wifi (On/Off, αλλαγή SSID, κανάλι εκπομπής και ισχύς) 
o Αλλαγή προβαλλόμενου Καναλιού 
o Αλλαγή Πηγής Εισόδου 
o Εικονικό τηλεχειριστήριο 
o Αποστολή Συναγερμού (εκκένωση) 
o Αποστολή ενεργειών ενημέρωσης (μήνυμα, διαιρεμένη οθόνη, 

ticker, αναδυόμενο παράθυρο) 
 

• Διαχείριση & ανάπτυξη έργου: To Hoteplus έρχεται μαζί με 
ενσωματωμένο σχεδιαστή περιεχομένου, ο οποίος διαθέτει μεγάλη 
ευελιξία. Περιλαμβάνει μία ποικιλία προτύπων (templates) που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, καθώς και ποικιλία αντικειμένων (κείμενα, κουμπιά 
κλπ.) τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Το περιεχόμενο μπορεί να 
αναπτυχθεί προς ξεχωριστές ομάδες ή σε όλους τους πελάτες, ακόμη και 
ζωντανά, με το λειτουργία “Live Update”. 
 

• Διαχείριση & ανάπτυξη καναλιού: To Hoteplus έχει τη δυνατότητα 
να χειριστεί κάθε τύπο καναλιού (υβριδικός χάρτης καναλιών). Η 
ανάπτυξη καναλιού είναι επίσης ευέλικτη, με ξεχωριστές λίστες καναλιών 
για διαφορετικούς πελάτες (ομάδες). Τα κανάλια μπορεί να είναι: 
o IPTV Κανάλια 
o RF (DVB-T/T2, DVB-C), είτε αναλογικά είτε ψηφιακά 
o Κανάλια στην τοπική λίστα καναλιών της τηλεόρασης 
o Αρχεία βίντεο, είτε στη βιβλιοθήκη του server, είτε online αρχεία 

 
• Πλατφόρμα Γραφικών Στοιχείων (Widgets): Το Hoteplus έρχεται 

με πολυάριθμα γραφικά στοιχεία, ώστε να βελτιώσει την εμπειρία του 
επισκέπτη: 
o Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Πελατών  
o Καιρός με πρόβλεψη επτά (7) ημερών 
o Πτήσεις τοπικών αεροδρομίων (Αφίξεις/Αναχωρήσεις) 
o Ηλεκτρονικό ραδιόφωνο (E-Radio), με πάνω από δέκα χιλιάδες 

(10.000) σταθμούς παγκοσμίως 
o Οδηγό Καναλιών 
o Αρχείο Μηνυμάτων 
o Προβολή Λογαριασμού 
o Αφύπνιση 
o Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης 
o Πλήρως προσαρμόσιμες διαφημίσεις, tickers, διαίρεση οθόνης και 

αναδυόμενα παράθυρα 
o RSS Feeds 

Εκτός των παραπάνω widgets, στο μέλλον θα προστεθούν και άλλα. 
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• Γραφικά στοιχεία & εφαρμογές βασισμένες στη συσκευή: Το 
Hoteplus μπορεί να ενσωματώσει τις εγγενείς (φυσικές) λειτουργίες των 
τηλεοράσεων και να παρέχει πλήρη λειτουργικότητα στον τελικό χρήστη: 
o Έλεγχος Wi-Fi της τηλεόρασης 
o TV Apps (YouTube, Browser κλπ.) 
o Screen Mirroring  
o Διαμοιρασμός Περιεχομένου Κινητής Συσκευή 
o Αναπαραγωγή Μουσικής μέσω Bluetooth  

 

Λειτουργική μονάδα PMS (PMS Module) 

Η ενσωμάτωση του PMS υποστηρίζεται εγγενώς από την πλατφόρμα του 

Hoteplus. Χρησιμοποιώντας το PMS module, έχουμε σημαντική βελτίωση της 

εμπειρίας του επισκέπτη. Η λειτουργικότητα και η διαδραστικότητα του 

Hoteplus  επεκτείνονται και εξατομικεύονται, από τη στιγμή που το σύστημα 

έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει: 

• TV Check In: Η τηλεόραση μπαίνει σε κατάσταση “Checked In”, με την 
προαιρετική δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης. Επιπλέον, ποικίλα 
χαρακτηριστικά και γραφικά στοιχεία είναι ενεργοποιημένα ή η 
λειτουργία τους ενισχύεται (προβολή λογαριασμού, μηνύματα, κλπ.). 
 

• TV Check Out: Η τηλεόραση εξέρχεται από την κατάσταση “Checked In”, 
με την προαιρετική λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Τα ιδιωτικά 
δεδομένα του επισκέπτη εκκαθαρίζονται, τα γραφικά στοιχεία αφαιρούν 
πληροφορίες που σχετίζονται με τον αποχωρούντα επισκέπτη και ο 
κωδικός του Wi-Fi της τηλεόρασης αλλάζει. 
 

• Επιστολή καλωσορίσματος: Η επιστολή καλωσορίσματος είναι η πρώτη 
αλληλεπίδραση του επισκέπτη με την τηλεόραση. Είναι σχεδιασμένη 
μέσα από το “Hoteplus designer”, με μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την 
εμφάνισή της και εμφανίζεται κάθε φορά που ένας καινούριος επισκέπτης 
κάνει check-in στο κατάλυμα. 
 

• Γλώσσα προβολής: η προβολή της τηλεόρασης θα αλλάξει αυτόματα στη 
γλώσσα ομιλίας του επισκέπτη, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη (τα Αγγλικά 
είναι η κύρια γλώσσα προεπιλογής, στην περίπτωση που η γλώσσα του 
επισκέπτη δεν είναι διαθέσιμη). 
 

• Προβολή Λογαριασμού: ο επισκέπτης μπορεί να δει την τρέχουσα 
κατάσταση του λογαριασμού του, με λεπτομέρειες όσον αφορά τη 
χρέωση υπηρεσίας και την ημερομηνία αυτής. Λόγω της πραγματικού 
χρόνου λειτουργίας του Hoteplus, αυτά τα δεδομένα είναι πάντα 
ενημερωμένα. 
 

• Μηνύματα επισκέπτη: τα μηνύματα, που αποστέλλονται από το PMS σε 
κάποιο δωμάτιο ή επισκέπτη, εμφανίζονται αυτόματα στην τηλεόραση 
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του επισκέπτη και αρχειοθετούνται προς μελλοντική πρόσβαση. 
 

• Αυτόματη ταξινόμηση λίστας καναλιών: η λίστα καναλιών ταξινομείται 
αυτόματα κατά τη μητρική γλώσσα του επισκέπτη, φέρνοντας πρώτα τα 
κανάλια που εκπέμπουν στη γλώσσα του επισκέπτη. 
 

• Χρέωση δωματίου: Με το PMS Module, έχουμε τη δυνατότητα να 
κατευθύνουμε τις χρεώσεις απευθείας στο PMS. 

 

Λειτουργική μονάδα κινητών συσκευών (Mobile module) 

Το Mobile module δίνει στους επισκέπτες σας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν 

τη δική τους συσκευή, ως πελάτες του Hoteplus, χωρίς τη χρήση κάποιας άλλης 

εφαρμογής. Με το mobile module ενεργοποιημένο, οι επισκέπτες σας μπορούν 

να: 

• Παρακολουθούν τηλεόραση μέσω του smartphone, tablet ή laptop τους, 
όπου κι αν βρίσκονται, είτε στο δωμάτιο, είτε στο μπαρ απολαμβάνοντας 
κάποιο κοκτέιλ. 

• Περιηγούνται στην ειδικά σχεδιασμένη προβολή κινητής συσκευής. 
• Χρησιμοποιούν τη συσκευή ως τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. 

• Επικοινωνούν με μηνύματα 
• Ελέγχουν όλο τον εξοπλισμό ενός έξυπνου δωματίου (smart room), 

όπως το φωτισμό, τον κλιματισμό κ.ά. (απαιτείται το Smart Room 
module). 

 

Λειτουργική μονάδα έξυπνου δωματίου (Smart Room 

module) 

Η επέκταση «Smart Room module» είναι σχεδιασμένη να συνεργάζεται με το 

core και τα υπόλοιπα modules, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον εξοπλισμό 

των «έξυπνων» δωματίων. Με το smart room module ενεργοποιημένο, 

μπορούμε να έχουμε: 

• Στο project ελέγχου έξυπνου δωματίου (smart room control): τα γραφικά 
στοιχεία “Smart room” ξεκλειδώνουν στο project designer και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία project. Οι επισκέπτες, που 
χρησιμοποιούν τέτοια projects, θα μπορούν να ελέγχουν τον εξοπλισμό 
του δωματίου τους (φωτισμός, κλιματισμός, DND κλπ.) διαδραστικά, 
μέσω της τηλεόρασής τους. 

• Έλεγχος έξυπνου δωματίου (Smart Room monitoring): Το Smart room 
module παρέχει μια διεπαφή, μέσω της οποίας το προσωπικό του 
ξενοδοχείου μπορεί να παρατηρεί εύκολα την τρέχουσα κατάσταση του 
κάθε δωματίου. Η κατάσταση ανανεώνεται αυτόματα και σε πραγματικό 
χρόνο, όταν οι συνθήκες ενός δωματίου αλλάζουν. 
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Λειτουργική μονάδα υπηρεσίας καθαριότητας 

(Housekeeping module) 

H επέκταση «Housekeeping module» παρέχει επιπλέον λειτουργικότητα στο 

Hoteplus core module, όσον αφορά το κομμάτι της υπηρεσίας 

καθαριότητας/συντήρησης του ξενοδοχείου. Με το housekeeping module 

ενεργοποιημένο, το προσωπικό σας όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να 

εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο, αλλά και να βελτιώσει την εμπειρία του 

επισκέπτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: 

• Αναφορές: με φιλική προς το χρήστη και ταχεία λειτουργία, το 
προσωπικό μπορεί να αναφέρει την εξέλιξη των εργασιών για τον 
καθαρισμό ενός δωματίου. Με το ενσωματωμένο PMS Module, το PMS 
είναι πάντα ενημερωμένο για την κατάσταση του κάθε δωματίου. 

• Αγορές: οι χρεώσεις του Mini Bar προωθούνται απευθείας στο PMS. 
• Συντήρηση: η αναφορά προβλήματος προωθείται αυτόματα στο 

κατάλληλο τμήμα συντήρησης, με περιγραφή και φωτογραφίες. Το 
τμήμα συντήρησης μπορεί να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες 
ενέργειες. 

• Απολεσθέντα και ευρεθέντα: Φωτογραφίες και περιγραφές των 
απολεσθέντων και ευρεθέντων  αντικειμένων προωθούνται άμεσα στη 
ρεσεψιόν. 

 

Συσκευή tablet FastAct  

Η συσκευή «Fast Act» είναι σχεδιασμένη να χειρίζεται όλες τις καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης, με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο. Ενέργειες, όπως 

εντοπισμός φωτιάς, κουδούνι μπάνιου (bathroom cord-pull) ή οτιδήποτε άλλο 

χρήζει της άμεσης  προσοχής μας, συγκεντρώνονται σε μια «fast act» συσκευή. 

Η συσκευή «Fast Act» παρακολουθεί και δημιουργεί ειδοποιήσεις για κρίσιμες 

καταστάσεις. Παρέχει, επιπλέον, έναν τρόπο για την ενεργοποίηση συμβάντων 

έκτακτης ανάγκης στις τηλεοράσεις, με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα μηνύματα 

και τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται, μπορούν να παράγουν διαφορετικά 

μηνύματα και ήχους στις τηλεοράσεις και να είναι ορισμένα εκ των προτέρων 

στο web interface του HotePlus. Η συσκευή “Immediate Action” μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για: 

• Παρακολούθηση δωματίων (κατειλημμένο ή όχι, παρουσία επισκέπτη, 
Do-Not-Disturb, Clean My Room κ.ά.) (απαιτείται το Smart Room Module 
για ορισμένα χαρακτηριστικά) 

• Ειδοποίηση κώδωνα μπάνιου (Βathroom cord-pull alerting – απαιτείται 
το Smart Room Module). 

• Συναγερμός συσκευής εντοπισμού καπνού δωματίου (απαιτείται το 
Smart Room Module). 

• Αποστολή μηνύματος εκκένωσης στην τηλεόραση 
• Εμφάνιση αιτημάτων υπηρεσίας  και η πρόοδός τους 
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• Εμφάνιση κρατήσεων 
• Ειδοποιήσεις για ερωτηματολόγια με αρνητική αξιολόγηση 


