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Besøg www.hoistgroup.com for mere information

Alt-i-en online mobil løsning til en optimal ind- og 
udchekningsoplevelse. Giver mulighed for at hotellet nemt kan 
sælge værelsesopgraderinger og ekstra hoteltjenester.

ONLINE IND- OG UD-

Øg din  
indtjening

Omk. effektiv 
teknologi

Overlegen 
gæstoplevelse

Kontaktløs og 
social distancering
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Online og mobil ind- / udchekning E-registrering af ID eller pas

Mulighed for mersalg Nem værelsesopgradering

Online betalinger Mulighed for flere nøgler

CHECKNINGSLØSNING



Visit www.hoistgroup.com for more information

KONTAKT OS    

 >> info.dk@hoistgroup.com

Hoist Group leverer teknologiløsninger til 
hoteller, der gør det muligt for dem at styre 
sammenhængende digitale rejser til deres gæster. 
Hoist Group optimerer gæsteservices ved at 
samle og analysere de data, der kommer fra dets 
innovative Property Management & Booking 
Software, Managed IP Networks, Internet og 
TV Content samt fra mange andre digitale 
berøringspunkter. Hoist Group har hovedkontor 
i Stockholm og 20 kontorer i hele EMEA og har 
næsten 500 dedikerede medarbejdere, der betjener 
over 8.000 unikke hoteller.

Besøg www.hoistgroup.com for mere info

Gæstens rejse

Mini-Kiosk*:

- Mini-PC
- USB QR kodelæser
- USB HID encoder 
- HDMI skærm

*Can source yourself too

Smarte funktioner:

- Mobil ind- og udchekning
- Opgradering af værelser
- Salgsmuligheder
- Dashboard
- Online betaling *
- Nøgle levering
 
*Ekskl. reg. med betalingsudbyder 
ekskluderet

Support:
- Tilpasning af software
- Konfiguration af hardware og software

Alt-i-en løsning

 Før check ind På hotellet Check ud

E-mail før check ind

Før ankomst:
- e-Register ID  /  passport
- Betaling
- Opgradering af værelse
- Vælg tilføjelser
(Morgenmad / parkering…)
- Vælg muligheder for  
   værelsesnøgle

Mulighed A  
- RFID værelses nøgle:
- Modtag QR kode i e-mail
- Scan koden i hotellets kiosk
- Hent nøglekort i kiosken

Mulighed B  
- Mobile Key:
- Download app
- Nøgle aktiveres på ankomstdagen
- Gå direkte til værelset

Bekræft evt. 
 ændringer

Check ud
- Undgå besøg i receptionen


