
Hoist Hotel Mini-Websites 

 Web-based out-of-the-box side, der er kompatible med  

 enhver inernet browser 

 Kan hjælpe dine gæster med telefonbog, hotelinfo,  

 vejrudsigt, restauranter, nyheder, check-in, byguide,  

 e-butikker og serviceanmodning 

 Tilgængelig på en lang række sprog: engelsk, arabisk,  

	 kinesisk,	kroatisk,	tjekkisk,	dansk,	hollandsk,	estisk,	finsk,	 

 fransk, tysk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, lettisk,  

 litauisk, norsk, norsk nynorsk, polsk, portugisisk, russisk,  

 slovensk, spansk, svensk og tyrkisk 

 

Internet Access portal 

 Godkendelsesportal, som giver adgang til hotellets WiFi 

 Fåes på en lang række sprog: engelsk, arabisk, kinesisk,  

	 dansk,	hollansk,	estisk,	finsk,	fransk,	tysk,	ungarsk,	 

 italiensk, japansk, lettisk, litauisk, norsk, polsk, portugisisk,  

 spansk, svensk og tyrkisk

Branding 

Portalerne indeholder standardskabeloner, der kan tilpasses dit 

brand: logo, baggrund, banner, farver, skrifttyper (kun Internet 

Access Portal) osv.

Responsivt design & indhold 

Portaleren tilpasser sig automatisk til alle skærmstørrelser og 

populære browsere
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PORTALER
Landing Page 

Dedikeret webside, som byder nye brugere velkommen, når de 

opretter forbindelse til dit WiFi

Content Management System (CMS) 

Giver dig mulighed for at administrere dit brand og indhold på 

Hotel Service- og Internet Access portalen

Et-kliks forbindelse (One-click Connection) 

Ingen godkendelse kræves; brugere kan komme på dit WiFi-

netværk med et enkelt klik

Wi-Fi Roaming 

Kan benyttes, hvis du ønsker at give dine gæster mulighed for 

at bruge deres WiFi -roamingplaner

Walled Garden Links   

Op til 4 links kan gøres tilgængelige uden brug af godkendelse

Voucher login 

Voucherbaseret brug er aktiveret (Vouchere kan oprettes på 

ekstranettet)

Login til sociale medier 

Gæster kan godkendes ved hjælp af Facebook, LinkedIn, 

Twitter og Google

GODKENDELSE OG ADGANG



Visit www.hoistgroup.com for more information

SMS godkendelse 

Brugere kan få WiFi -adgangskode via SMS

Tilpassede legitimationsoplysninger 

Specifikke	legitimationsoplysninger,	der	kan	bruges	i	stedet	for	bilag

  Brugerdata 

Gem brugerens e-mail for at kunne kommunikere i fremtiden

Vis zonebaserede voucher og links til konference  

Vis eller skjul login link til Voucher- og konference login, til  

specifikke	zoner		(Hotspots,	værelser,	konfernce)  

Velkommen tilbage 

Automatisk genkendelse af brugerens enhed, på tværs af 

hotel/kæde

Automatisk login  

Brugerens enhed genkendes og godkendes efter første login 

og tilbydes en oplevelse som der hjemme

Gruppe vouchere  

Giver mulighed for at en gruppe kan dele den tildelte 

bredbånskapacitet via voucer

Mulighed for at oprette tilpassede WiFi-pakker 

Opret	WiFi-pakker	ud	fra	en	række	faktorer,	fx	brugerprofil,	

båndbredde, varighe, antal enheder etc.

Besøg www.hoistgroup.com/dk for yderlig info

NØGLEPUNKTER

AVANCEREDE FUNKTIONER

Hoist Content Management System (CMS) 

Tilbyder et dedikeret webinterface for tilpasning af dine 

internet- og hotelportaler

Extranet 

Til oprettelse af værdikuponen til netværksadgang, 

brugerstyring og admin funktioner

VÆRKTØJER

Kreditkortbetaling 

Accepter kreditkortbetalinger, mens du sælger premium 

internatadgang (tilgængelighed varierer efter land)

Freemium, Classic 2-tier, Multi-tier 

Mulighed for at betjene forretningsmodeller, herunder 

freemium (free/premium), classic 2-tier (Standard/Premium) og 

multi-tier (Free/Standard/Premium)

PMS interface 

Til godkendele af gæster og fakturering, PMS 

loyalitetsprogram, værelsesbaserede produktbegrænsninger og 

multi-tier værelsesordninger

GODKENDELSE OG ADGANG

Extranet (advanced) 

Tilbyder styring af enheder (tilføj / begræns / fjern bruger / 

enhedsadgang)

Hoist Event Connectivity Manager  

Web-baset værktøj, der gør det muligt for hotellets personale 

at håndtere typiske anmodninger fra konfrencedeltagere

VÆRKTØJER


