A solução de TV interativa da Nonius oferece uma experiência única ao hóspede ao disponibilizar várias
opções de entretenimento e acesso a conteúdos de elevada qualidade e interesse. O hóspede tem acesso a
canais de TV, aluguer de filmes, Internet, jogos, informações, promoções e compras na TV. Esta solução é
adaptada à imagem do Hotel sendo uma ótima ferramenta para comunicar com o hóspede e promover os
serviços do Hotel, ao mesmo tempo que reduz custos de operação e gera receita.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
?
HD TV, filmes, meteorologia, voos, YouTube e outras apps de Internet
?
Screen mirroring (BYOD) e bluetooth music player
TM

?
Exibição em múltiplo display com app para Android

e iOS
?
Diretório, express checkout e questionário de satisfação - menos papel no quarto
?
Set-top box com ponto de acesso Wi-Fi integrado (opcional)
?
Compatível com smart TV de Hotelaria (Pro:Centric®, H-Browser)

COMUNICAÇÃO RÁPIDA COM OS HÓSPEDES

PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOTEL

?
Comunica com o hóspede através da TV ou do

?
Apresentação de informação pública variada e

seu próprio dispositivo móvel
serviços complementares
?
Mensagem de boas vindas / Serviço de mensagens ?
Os hóspedes podem reservar restaurante, campo
?
Room Service / Serviços complementares
de ténis, fazer compras ou ver o estado dos voos,
?
Conta na TV / Express check-out
tudo no conforto do seu quarto
?
Questionário de satisfação na TV
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IMPRESSIONE OS HÓSPEDES
?
Multiscreen: a aplicação pode ser executada no

dispositivo do hóspede ou num tablet
disponibilizado no quarto
?
Screen Mirroring de dispositivos Android e iOS
?
Integração com Apple TV disponível
?
Emparelhamento do Youtube com dispositivo
móvel do hóspede
?
App para controle do quarto
WIDGETS
?
Notícias, meteorologia, mapas

INTERFACES CUSTOMIZADAS
Os hotéis oferecem aos seus clientes uma
experiência de alta definição através de interfaces
intuitivas, de fácil navegação e customizadas à
imagem do hotel.

?
Informação de voos
?
Redes sociais

VIDEO ON DEMAND
Vasta seleção de filmes para todos os perfis
(incluindo as crianças, e em diferentes idiomas).

INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA PMS DO HOTEL
?
Ativação / Desativação de serviços
?
Débitos na conta / Conta na TV
?
Perfil do hóspede / Controlo parental

REDUÇÃO DE CUSTOS
?
Rede única de TV / Dados / Voz / Internet
?
Faturação na TV e express check-out
?
Gestão da manutenção dos quartos
?
Questionário de satisfação na TV
CARACTERÍSTICAS

Android TV
STB 280+

LG Pro:Centric®
Smart (HTML5) LY750H+

Samsung
H-Browser (HTML5) HB690+
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Apenas para mirroring
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Ponto de Acesso Wireless
Cliente Wireless
Mirroring de Conteúdos
HD TV
CA/DRM
Set-top Box
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