
Informa!ní systém pro lázn", spa a wellness hotely, rehabilita!ní centra …

GUBI Spa Interface Honeywell

›  !e"íte, jak sní#it náklady na energie? 

›  Chcete mít pod kontrolou housekeeping?

›  Chcete mít ú$tování minibar% pod kontrolou? 

!e"íte kontrolu housekeepingu?
Není nic p#íjemného, pokud si klient st"$uje, $e jste jej poslali na%neu-

klizen& pokoj. Díky propojení p#ístupového (kartového) systému s%in-

forma!ním systémem se do% takovéto situace nedostanete. A%navíc 

neobt"$ujeme personál. Pokud pokojská pou$ije p#ístupovou kartu 

pro vstup do%pokoje, infoma!ní systém dostane ihned zprávu a%ozna!í 

pokoj za%uklizen&.

Mimo to máte v$dy aktuální informace, kdo, kdy a%jak dlouho se na%po-

koji pohyboval. Tedy je mo$né velmi spolehliv" hodnotit délku trvání 

úklidu pokoje v!etn" p#esného !asu, kdy se pokojská na%pokoji po-

hybovala (nap#. p#i #e'ení stí$ností klient().

Na'e spole!nost se stala jako jedin& dodavatel informa!ních 

systém( v )eské republice a na Slovensku partnerem spole!-

nosti Honeywell.

Co nového vám na"e partnerství p&inese?
Díky propojení nejmodern"j'ích ovládacích systém(m spole!-

nosti Honeywell a na'eho informa!ního systému získáte mo$-

nost ovládání d(le$it&ch technologick&ch !ástí va'eho provozu 

automaticky bez nutnosti zásahu zam"stnanc(.

Sní#ení náklad% za energie?
Není problém, #ídící systém vytáp"ní Honeywell dostává auto-

maticky z informa!ního systému GUBI Spa zprávy o obsazenos-

ti jednotliv&ch pokoj(. Doká$e tak utlumit vytáp"ní v p#ípad" 

neobsazeného pokoje nebo naopak p#ed p#íjezdem klient( 

postupn" pokoj tzv. nah#ívat. Stejn" tak jsou systémy schopny 

vyhov"t po$adavk(m klient( na teplotní komfort – sta!í v kart" 

klienta zadat po$adovanou teplotu a systém se o zbytek po-

stará.

Stejn" jako pokoj je mo$né vyu$ít tyto technologie pro ovládání 

balneo technologií. Zakoupil si klient proceduru ve ví#ivce, sau-

n"… jednodu'e #e!eno míst", kde je t#eba „spu't"ní energie“? 

Není t#eba zásahu personálu, infoma!ní systém p#edá #ídícímu 

systému informaci nap#. o na!asované saun" na stanovenou 

dobu a #ídící systém zajistí její nah#átí.

Také se vám stává, #e klient odjede bez úhrady 
minibaru?
Jedná se o%velmi !astou situaci – klient !erpá v%poslední den pobytu 

minibar a%ne$ pokojská nahlásí konzumaci, klient má ú!et zaplacen& 

a%odjí$dí…

Díky propojení kontrolního systému minibar( a% informa!ního systé-

mu nem($e nic podobného nastat. Kontrolní systém zasílá informace 

do% informa!ního systému p#i ka$dém pou$ití minibaru. Personál má 

tak k%dispozici informaci, kdy bylo s%minibarem manipulováno a%není 

tak t#eba provést natí$ení polo$ky za%minibar na%osobní ú!et klienta.

www.gubigroup.comUleh$ete si práci s na"im informa$ním systémem!


