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Mer enn bare en romnøkkel

Mobil nøkkel



Gjør gjestens 
opplevelse bedre 
Gi gjestene dine et mer komfortabelt, avslappende og 
stressfritt opphold. Du kan gjøre gjestens opplevelse 
bedre, samtidig som du bygger kundelojalitet med en 
nøkkelløsning som også tilfører en rekke tidsbesparende 
funksjoner på telefonen. 

Åpne døren med  
fremtidens løsning
En smarttelefon er et bemerkelsesverdig verktøy, spesielt for reisende. Sammen med økte 
tilkoblingsmuligheter finner vi stadig nye områder å bruke den på. Vår løsning for mobile nøkler 
er mer enn bare en romnøkkel - den lar gjester sjekke inn online, motta nøkkel via en app og 
gå direkte til rommet. Det er ikke lenger noen grunn for gjestene å begynne hotelloppholdet 
med å stå i kø i resepsjonen. 

Mobil nøkkel fra  
Hoist Group

    En lås fra Hoist Group som fungerer både med tradisjonelt  
RFID-nøkkelkort og via Bluetooth-teknologi (BLE).

    Et sikkert nøkkelsystem, med grensesnitt mot våre systemer som 
bookingsystemet HotSoft, Dashboard, Internett og TV-systemer

   Døgnsupport 

Øk mersalget med 
e-Concierge
Når den mobile nøkkelløsningen er installert på gjestens 
telefon, har du en ny kommunikasjonskanal mellom hotellet 
og gjesten. Foruten å åpne døren, kan den mobile nøkkelen 
brukes til å chatte med resepsjonen, motta informasjon og 
gode tilbud.



med mobil nøkkel

2 Før ankomst 
• Håndter reservasjoner

3 Ved ankomst 
• Mobil innsjekk
• Motta mobil nøkkel
• Gå direkte til rommet ditt

4 Under oppholdet
• Mulighet til nøkkeldeling
• Tidlig utsjekk
•  Chattetjeneste via e-Concierge, feks. 

bestill taxi eller book SPA-behandling

5 Avreise 
• Mobil utsjekk
• Automatisk nøkkelsletting
•  Spør etter taxi og spesifisert 

regning på forhånd

6 Etter oppholdet
•  Markedskampanjer, e-post, sms etc.

Follow the Guest

1 Booking 
• Mobil booking



 

Funksjoner
RFID + Bluetooth Low Energy (BLE) 

    Tilgjengelig som oppgraderingssett om 
du allerede har en lås fra Hoist Group

    Fungerer for heiser, inngangsdører og de 
fleste andre varianter

En gjesteapp

   Sikker nøkkeldeling 

   Fungerer offline

   Chattefunksjon

   Hotellinformasjon

Et sikkert, skybasert system for 
nøkkelhåndtering

   Nøkkelhåndtering for gjester

   Fleksibel tilgangshåndtering for ansatte

   Alarm ved lavt batterinivå 

   Frittstående eller integrert i egen app

   PMS-integrasjon

   Støtter iOS og Android



Fordeler for hotellet 
Enklere drift
Mindre stress på tidspunkter med mye pågang, online 
kontakt med gjestene og online beskjed ved lavt 
batterinivå. Alt dette gir gjesten en mer behagelig og 
effektiv opplevelse.

Tilgang for ansatte 
Håndter romtilgang for dine ansatte, eller sørg for sikker 
tilgang for besøkende eller entreprenører - selv når du 
ikke er tilstede.

Øk mersalg 
Bruk e-Conciergefunksjonen til å reklamere, informere 
og motta gjestens ønsker for å øke mersalget.

Integrasjon med hotellapp
Har hotellet allerede en egen app? Vår løsning 
inkluderer et utviklingssett for enkel integrasjon.

Fordeler for gjesten
Ingen kø i resepsjonen
Sikker og stressfri tilgang til rommet ditt.

Del din mobile nøkkel
Del din mobile nøkkel med en reisepartner på en sikker 
måte.

E-Concierge
Bestill rom-service eller taxi ved å chatte med 
resepsjonen direkte fra din smarttelefon - både før og 
under oppholdet.

Miljøvennlig 
Reduserer bruk av plastkort.



www.hoistgroup.com

Hotellsystemer
HotSoft PMS | Back office    
Online booking | Tredjeparts grensesnitt    
Kjedeløsninger

Låser og interiør
Låser og mobile nøkler | Minibarer 
Safer | Gjesteartikler

Nettverksløsninger
Infrastruktur | IT og sikkerhet   
WiFi- og nettverksdesign og installasjon  
Nettverkstjenester

TV-systemer
Interaktiv | TV-portaler 
Digital skilting | Frittstående løsninger

Innholdstjenester
TV-kanaler | Cast til TV 
APP-håndtering

Internett
Gateway | WiFi-portaler  | Conference Tool 
Dashboard  | Big Data-analyse

24/7 supportFinansieringRådgivning


