Fördelar för gästen

Fördelar för hotellet

Inget mer köande till receptionen

Enklare drift

Säker och enkel tillgång till rummet.

Gästen kan dela sin mobila nyckel med sitt resesällskap.

Med mindre stress för din personal i rusningstid,
onlinekontakt med dina gäster och onlinevarningar vid
lågt batteri, kan du istället erbjuda en mer effektiv och
avslappnad service till dina gäster.

E-concierge

Personalåtkomst

Dela nyckel

Gästen kan beställa roomservice eller taxi genom att
chatta med receptionspersonalen via sin telefon - både
innan och under vistelsen.

Hantera rums- och backofficeåtkomst för din personal
eller ge en säker tillgång till besökare eller entreprenörer
vid behov - även om du inte är på plats.

Miljövänligt

Ökade intäkter

Minskar användningen av nyckelkort i plast.
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Bokningssystem

Managed Networks

Internet Access

HotSoft 8 | HotSoft Back Office | Onlinebokning
Integrationer | Kedjelösningar

Infrastruktur | IT & säkerhet
Wifi/Nätverksdesign & installation
Nätverk som en tjänst

Gateway | Wifi-portaler | Konferensverktyg
Dashboard | Big Data-analys

Lås och Interiör

Tv-system

Gästunderhållning

Mobile Key & Lås | Minibarer
Kassaskåp | Gästgåvor

Interaktiv-Tv | Tv-system | Digital signage
Tv-apparater | Huvudcentraler

Tv-underhållning | Video on Demand
Cast to Tv

Använd funktionen E-concierge för att driva kampanjer, ge
hotellinformation och få gästförfrågningar för att öka din
försäljning.

Integrera appen
Har ditt hotell redan en egen app? Inga problem, vår
lösning innehåller en SDK (Software Development Kit)
för enkel integration.

Konsultering

Finansiering

www.hoistgroup.com

Support 24/7

Lås upp dörren med
morgondagens teknik

Följ din gäst med Mobile Key

Funktioner
RFID + Bluetooth Low Energy (BLE)

1 Bokning

2 Före ankomst

• Bokning via mobilen

• Hantera bokningar

Har du redan lås från Hoist
Group behöver du endast ett
uppgraderingspaket

En gästlösning

Säker delning av rumsnyckel
Fungerar offline
Chattfunktion

För en resenär är en smartphone ett perfekt verktyg, och tillsammans med ökad uppkoppling
hittar vi ständigt nya användningsområden. Vår Mobile Key-lösning är mer än bara en
rumsnyckel – gästerna kan nu checka in online, få sin rumsnyckel via en app och gå direkt till
sina rum. Det finns inte längre någon anledning för gästerna att börja sin vistelse i en lång kö.

Förbättra upplevelsen
och lojaliteten

Maximera dina
intäkter – E-Concierge

Ge dina gäster en bekvämare, mer avslappnad och
problemfri vistelse. Förbättra gästernas upplevelse och
lojalitet genom Mobile Key-lösningen som erbjuder många
tidsbesparande funktioner direkt i deras smartphone.

När gästen har laddat ner Mobile Key-lösningen har du en
ny kommunikationskanal mellan ditt hotell och din gäst.
Förutom att den öppnar dörrar, kan den användas till att
förmedla olika typer av service, erbjudanden samt dela
information om hotellet.

Mobile Key från
Hoist Group
Lås från Hoist Group fungerar alltid med både traditionella RFIDnyckelkort och Bluetooth Low Energy (BLE)
Ett säkert nyckelsystem, kopplat till vårt hotellbokningssystem HotSoft, Dashboard, internet- och tv-system. Integrerar
enkelt med andra bokningsystem om du inte använder vårt
system HotSoft.
Support 24/7

3 Vid ankomst

4 Under vistelsen

• Checka in med mobilen
• Få tillgång till sin mobila
rumsnyckel
• Gå direkt till rummet

• Möjlighet att dela sin nyckel
• Tidig utcheckning
• E-Concierge chattfunktion, beställa taxi
eller boka spabehandling

Fungerar för hissar, entréer och de
flesta andra typer av dörrar

Hotellinformation

Ett säkert och molnbaserat
nyckelhanteringssystem

Nyckelhantering för gäster
5 Avresedag

6 Efter avresa

• Checka ut via mobilen
• Nyckeln raderas automatiskt
• Beställ taxi och få fakturan
elektroniskt

•  Marknadskampanjer, e-mejls,
erbjudanden m.m.

Flexibel nyckelhantering för personal
Varnar vid lågt batteri
Fristående eller integrerad i er egen app
Integrerad med bokningssystemet
Stödjer iOS och Android
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