
Alcatel OmniSolutions dla goœci

Alcatel OmniPCX 4400 Hotel to nowy wymiar w hotelowych us³ugach komunikacyjnych.
Zadowolenie goœci z wysokiej jakoœci us³ug przy jednoczesnym odpowiednim zbilansowaniu zysków
i kosztów jest kluczem do sukcesu w hotelarstwie. Jedn¹ z najwa¿niejszych us³ug oferowanych klientom
jest komunikacja. Alcatel, opieraj¹c siê na danych dostarczonych przez ekspertów technologii
informatycznych, pracuj¹cych w bran¿y hotelarskiej, opracowa³ rozwi¹zanie komunikacyjne
zaprojektowane tak, aby goœæ w hotelu czu³ siê jak we w³asnym domu lub biurze.

Alcatel OmniPCX 4400 Hotel

Alcatel OmniPCX 4400 
Hotel zapewni Wam 
i Waszym goœciom:
• Mo¿liwoœæ bezpiecznego,

bezpoœredniego wybierania
wewnêtrznego (DID).

• Indywidualn¹ pocztê g³osow¹
z mo¿liwoœci¹ dostosowania
do potrzeb u¿ytkownika.

• Szybki dostêp do wirtualnych
biur i Internetu.

• Efektywne narzêdzie dla
poprawy us³ug, produktywnoœci i
zarz¹dzania.

Alcatel OmniPCX 4400 dla hoteli
poszerza ofertê us³ug dla goœci
i personelu administracyjnego,
pomaga zredukowaæ koszty,
generuje zyski i upraszcza
u¿ytkowanie.
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System ogólny
• Grupowe lub indywidualne

zameldowanie i wymeldowanie.
• Wprowadzanie

nastêpuj¹cych danych:
- numer pokoju / numer

wewnêtrzny, nazwisko, jêzyk, 
kod VIP, kod dla pokoju wieloosobo-
wego, bezpoœrednie wybieranie
zewnêtrzne (DOD), budzenie
dla wielu osób, standardowe lub
dostosowane do potrzeb
u¿ytkownika skrzynki poczty
g³osowej, jak równie¿ obs³ugê
depozytu.

• Usuwanie danych poprzednich goœci
pokoju, takich jak:
- liczniki, skrzynka poczty g³osowej,

budzenie i funkcja „nie przeszkadzaæ”
• Przydzielanie goœciom chronionym

osobistego numeru telefonu (DID)
z u¿yciem techniki rotacyjnej.

• Funkcje „przed zameldowaniem” dla
odbierania wiadomoœci g³osowych.
Z funkcji tych mog¹ równie¿ korzystaæ
goœcie czêsto odwiedzaj¹cy hotel.
Zatrzymuj¹ oni ten sam numer DID,
tê sam¹ pocztê g³osow¹ i mog¹
przechowywaæ swoje wiadomoœci. 

• Funkcje „nie przeszkadzaæ” i budzenie
programowane z telefonu goœcia lub
przez operatora (równie¿ podczas
rozmowy). 

• Zarz¹dzanie pokojem i zestawem
do apartamentu.

Funkcje dla pokoju
• Po³¹czenia budzenia dla wielu osób,

z alarmem kierowanym do konsoli
operatora w przy-
padku nieodebrania
po³¹czenia. Wydruk
na dedykowanej
drukarce dla uzyska-
nia pisemnego po-
twierdzenia wyko-
nania po³¹czenia.

• £atwa identyfikacja obs³ugi hotelowej,
pralni, restauracji itp. dziêki ikonom
i dostêp przez naciœniêcie klawisza.

• Ochrona prywatnoœci dziêki
blokowaniu po³¹czeñ miêdzy
pokojami, jak równie¿ blokowanie
wyœwietlania  informacji o goœciu na
aparacie.

• Powiadomienie o oczekuj¹cej
wiadomoœci (z recepcji lub poczty
g³osowej).

• Funkcja „nie przeszkadzaæ”.
• Mo¿liwoœæ wyœwietlania nazwisk kilku

goœci w przypadku pokoi
wieloosobowych (wycieczki).

• Goœcie mog¹ dzwoniæ z budki
telefonicznej hotelu z u¿yciem kodu
osobistego.

• Aparaty telefoniczne zaprojektowane
specjalnie do pod³¹czania faksu,
laptopa lub urz¹dzeñ do wideo-
konferencji.

• Zapowiedzi g³osowe w jêzyku goœcia.
• Us³uga poczty g³osowej.
• Telefony Alcatel Mobile Reflexes™

(DECT / PWT), pozwalaj¹ce na
odbieranie po³¹czeñ w ca³ym hotelu.
Pe³ne bezpieczeñstwo dziêki
szyfrowaniu.

• Goœcie mog¹ przekierowywaæ
po³¹czenia na numery wewnêtrzne
i zewnêtrzne.

Mo¿liwoœci zestawu
hotelowego
• Jeden numer dla wszystkich aparatów.
• Wiele jednoczesnych po³¹czeñ

przychodz¹cych / wychodz¹cych.
• Wewnêtrzne po³¹czenia zestawu.
• Indywidualne budzenie dla

poszczególnego aparatu lub ca³ego
zestawu.

• Mo¿liwoœæ jednoczesnego u¿ytkowania
telefonów analogowych, przewodo-
wych i przenoœnych Alcatel Mobile
Reflexes™ oraz pod³¹czenia S0
w obrêbie jednego zestawu.

Alcatel OmniSolutions dla goœci

Us³ugi dla goœci

Goœcie hotelowi z pewnoœci¹ doceni¹ zaawansowane i proste w u¿yciu
funkcje tego rozwi¹zania, które ³atwo daj¹ siê dostosowywaæ
do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika (np. dostêp do Internetu). 

Alcatel OmniPCX 4400 ³¹czy:



Skracanie wirtualnej odleg³oœci
pomiêdzy pokojami a recepcj¹,
mobilnoœæ personelu i umo¿li-
wienie mu wysy³ania i odbierania
jasnych i zwiêz³ych wiadomoœci
jest istotne dla efektywnoœci.

Alcatel OmniPCX 4400 pozwala
na uzyskanie tego bez wysi³ku:
• telefony serii Alcatel Reflexes™

oraz modu³y dodatkowe
zapewniaj¹:
- po³¹czenie z u¿yciem nazwiska

(personel hotelowy, goœcie
i rozmówcy zewnêtrzni),

- mini-wiadomoœci tekstowe
(mened¿er / asystent),

- wyœwietlanie nazwiska rozmówcy,
- funkcje ISDN (mini-wiadomo-

œci, ISDN ID, szybki transfer
danych),

- ikony, jednoklawiszowe wybie-
ranie numeru,

- dodatkowe modu³y danych
(porty V24, S0),

- wieloliniowe zestawy mened¿er
/ asystent,

- wieloliniowe zestawy obs³ugi
hotelowej.

• Znajomoœæ jêzyka goœcia pozwa-
la na prawid³ow¹ reakcjê.

• Natychmiastowe identyfikowanie
wa¿nych goœci (status VIP),
umo¿liwia ich odpowiedni¹
obs³ugê przez personel.

• Wybranie prostego kodu na
aparacie telefonicznym goœcia
pozwala personelowi na sta³e
uaktualnianie statusu pokoju.

• Zmiany w pokoju s¹ dokonywane
³atwo, dziêki pojedynczej operacji
automatycznego transferu
wszystkich informacji zwi¹zanych z
goœciem, który zmieni³ pokój (numer
DID, poczta g³osowa, billing itp.).

• Telefony Alcatel Mobile Reflexes™
s¹ przyjazne dla u¿ytkownika i daj¹
mu dodatkow¹ mobilnoœæ:
wyœwietlanie nazwiska, po³¹czenie z
u¿yciem nazwiska, wyœwietlanie
alarmów (z serwerem
powiadamiania Alcatel),
wieloliniowoœæ i inne.

• Wszystkie informacje (status pokoju,
ID pokojówki, rachunek minibaru
itp.) s¹ wysy³ane bezpoœrednio
z telefonu w pokoju goœcia do
Systemu Zarz¹dzaj¹cego (Property
Management System PMS).

Alcatel OmniSolutions dla goœci

Alcatel OmniPCX 4400 dla hoteli u³atwi zarz¹dzanie zyskami
z komunikacji telefonicznej.

Us³ugi dla personelu administracyjnego



Alcatel OmniSolutions dla goœci

Redukcja kosztów i generowanie 
nowych przychodów

Alcatel OmniPCX 4400 dla hoteli
poprawi Wasze wyniki finansowe
poprzez kontrolowanie kosztów
operacji telefonicznych i jednoczesne
zwiêkszenie zysków. Mo¿e usprawniæ

administracjê oraz wprowadza nowe
us³ugi (np. dostêp do Internetu):
• Marszrutowanie po³¹czeñ najtañsz¹

drog¹ i ich efektywne taryfikowanie
redukuje koszty i zmniejsza rachunki
klientów oraz zwiêksza Wasze zyski.

• System Alcatel OmniPCX 4400
automatycznie oblicza
odpowiedni¹ op³atê, w sytuacji
gdy operator telekomunikacyjny
nie dostarcza informacji o kosztach.

• Mo¿liwoœæ automatycznego
naliczania dodatkowych op³at dla
goœci.

• Taryfikowanie po³¹czeñ jest œciœle
kontrolowane. Indywidualne
rachunki s¹ generowane
automatycznie. Op³aty za
po³¹czenia z budki telefonicznej s¹
przypisywane do pokoju.

• Billing szczegó³owy dostêpny
podczas pobytu goœcia w hotelu.

• Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa
i dla celów ksiêgowych mo¿liwe
jest automatyczne drukowanie
zestawienia kosztów za ostatnie
24 godziny podczas nocnego
audytu Alcatel OmniPCX 4400.

• Je¿eli z pokoju jest prowadzona
rozmowa, nie jest mo¿liwe wymel-
dowanie goœcia.

• Recepcja jest informowana za
pomoc¹ mini-wiadomoœci, gdy

kredyt zmniejszy siê
poni¿ej zera. Istnieje
wówczas mo¿liwoœæ
poproszenia goœcia
o wniesienie dodatko-
wego depozytu.

Operacje
uproszczone 
Alcatel OmniPCX 4400
umo¿liwia mened¿erom
natychmiastowy dostêp,
przetwarzanie i wyko-
rzystywanie informacji
na pojedynczej konsoli

z u¿yciem Systemu Integracji Komputer
– Telefon (Computer Telephony
Integration CTI). £¹cze hotelowe
Alcatel OmniPCX 4400 (Alcatel
Hotel Link AHL) przy³¹cza u¿ytko-
wnika do istniej¹cego systemu
komputerowego, upraszczaj¹c
transakcje robocze oraz u³atwiaj¹c
dostêp do informacji.
Alcatel OmniPCX 4400 utrzymuje
swobodny przep³yw informacji pomiê-
dzy systemem telefonicznym i PMS.
• Gdy goœæ melduje siê w hotelu,

istotne informacje, takie jak numer
pokoju i telefonu, imiê i nazwisko,
czas budzenia, status VIP,
preferowany jêzyk i inne s¹
wprowadzane do jednego pliku,
co oszczêdza czas w przysz³oœci.

• Wszystkie informacje dotycz¹ce
goœcia s¹ natychmiast dostêpne
i s¹ zapisywane do przysz³ego
u¿ytku.

• Wszystkie op³aty, w tym op³ata
za pokój, dodatkowe us³ugi
(bar, pralnia, jedzenie) oraz
op³aty za telefon s¹ umieszczone
na jednym, spersonalizowanym
rachunku sporz¹dzanym przez PMS.

• Rozszerzony protokó³ pozwala na
przy³¹czenie do PMS na przyk³ad
poczty g³osowej i rotacyjnego DID.

• Szybkie i bezpieczne
wymeldowanie jest zapewniane
dziêki:

- automatycznej weryfikacji statusu
po³¹czeñ podczas wymeldowania,

- automatycznej weryfikacji statusu
poczty g³osowej.

• Je¿eli po³¹czenie z PMS ulegnie
przerwaniu, Alcatel OmniPCX
4400 zapisuje wszystkie
informacje billingowe i wysy³a je
do PMS po ponownym nawi¹zaniu
po³¹czenia. Pozwala to na
unikanie straty przychodów.

• Alcatel OmniPCX 4400 dla hoteli
zosta³ zatwierdzony przez
ekspertów technologii
informatycznych z bran¿y
hotelarskiej (Micros-Fidelio, MAI
Hospitality…). Ponadto rozwi¹zanie
to jest otwarte i przygotowane do
rozwoju w przysz³oœci.
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