CALIROM SENSOO HOTEL ROOM MENEDZSMENT RENDSZER

OMIKRON Informatika Kft.
H-1084 Budapest, József utca 53
+36 1 - 313 7855
Cégjegyzékszám: 01-09-864341

AZ OMIKRON INFORMATIKA KFT. PÁLYÁZATA
A MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGÉNEK TÁRSULT TAGJAI RÉSZÉRE
„AZ ÉV TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSA”
témakörben kiírt pályázatára

Tisztelt MSZÉSZ!
Az OMIKRON Informatika Kft. köszönettel vette „Az év technológiai újítása” témában kiírt pályázatukat, és
jelen pályázati anyagunk beadásával megerősítjük indulási szándékunkat, valamint elfogadjuk a felhívásban
ismertetett feltételeket.
A Calirom Sensoo termék rövid ismertetője:
Integrált szállodai megoldás, beléptetés és hatékony szoba-menedzsment szenzorokkal, mobil applikációval. Gazdaságos üzemeltetést lehetővé tévő, könnyen kezelhető, teljesen online rendszer. Mindezt egy kézből, a Calirom
Sensoo rendszer magyarországi disztribútorától, az OMIKRON Informatika Kft-től.
1. A termék bemutatása
Az OMIKRON Informatika Kft. 2018-ban kezdte meg a Calirom Sensoo beléptető és szállodai szoba menedzsment
rendszer bevezetését a magyarországi piacon. A Calirom Sensoo rendszer megoldásai – a közös helyiségekbe és a
szobába történő szabályozott belépés, az energiatakarékos működés és a szobai hőmérséklet-sablonok, a szabályozott energiaellátás, a táblagépről vagy mobil applikációból történő vezérlés, az automatikus vészjelzés lehetősége, az események naplózása - a szálloda tulajdonosai, dolgozói és vendégei legigényesebb elvárásainak is megfelelnek. Az online megoldásnak köszönhetően a szállodai szobák energiafelhasználása folyamatosan nyomon
követhető, ezáltal az üzemeltetési költségek kézben tarthatók lesznek.
•

Online kapcsolat a rendszer minden eszközével – valós idejű esemény és hibaészlelés.

•

Integráció a PMS rendszerrel – az adminisztrációs terhek csökkentése.

•

Innovatív megoldások, események naplózása – információ a vezetői döntésekhez, a személyzet irányításához.

•

Testreszabott funkciók és elegáns, egyedi tervezésű, üvegborítású érintőkapcsolók – a vendégek elégedettségének elősegítése.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel, a szállodaipar igényei alapján folyamatosan fejlesztett rendszerrel segítünk ügyfeleinknek kitűnni a turisztikai piaci versenyben is. Bízunk benne, hogy megoldásaink a szállásadók mellett felkeltik
ezen pályázat tisztelt kiírójának érdeklődését is.
Budapest, 2020. október 29.

		

Marton András
ügyvezető igazgató

Kalló Imre
szenior partnermenedzser

I N T E G R Á LT M E G O L D Á S O K , H AT É KO N Y M A N A G E M E N T
CALIROM SENSOO HOTEL ROOM MENEDZSMENT RENDSZER
APPLIKÁCIÓK ÉS FUNKCIÓK

OKOS SZENZOROK

kontroll az extra kényelemért

állapotjelentés a vendégek biztonságáért és kényelméért

hatékony energiagazdálkodás
(elektromos és hőenergia)

ablak helyzetszenzor
fürdőszoba vészjelző
víz szenzor
bejárati ajtó helyzetszenzor

diszkrét készenléti fény
innovatív applikációk:
vezérlés okos eszközökről
beltéri hő- és világításvezérlés
dnd (do not disturb) és
mrc (make room clean) aktiválás

online kártyaolvasó

elektromágneses zár

online
kártyaolvasó
Teljesen integrált,
programozható,
125 kHz-es RFID olvasó.
A következő állapotkijelzések
jeleníthetők meg rajta:
▹ DO NOT DISTURB
▹ CLEAN MY ROOM
▹ BATHROOM ALARM
▹ OPEN DOOR TIME-OUT

online
termosztát
Online konfigurálható
termosztát, amely a
szokásos hőmérséklet
beállításokon kívül az alábbi
állapotok aktiválására
és kijelzésére is alkalmas:
▹ DO NOT DISTURB
▹ CLEAN MY ROOM

online központi online
árammegszakító
vezérlőegység

Beléptető rendszer és
szállodai szoba automatizálás
Magyarországi kizárólagos disztribútor:
OMIKRON Informatika Kft.

online
multicontrol
tablet, mobil app.

online
kártyatartó
Online programozható
kártyatartó, ellátja a szobai
elektromos főkapcsoló
vezérlését.
A kártyákon felhasználói
szinten (Vendég, Szobaasszony, Mesterkulcs... )
állítható a tartózkodási
időkorlát.
A kártyatartó az alábbi
állapotok aktiválására
és kijelzésére is alkalmas:
▹ DO NOT DISTURB
▹ CLEAN MY ROOM

online
termosztát

A rendszerelemek közül
a kártyaolvasó,
a kártyatartó,
a termosztát,
a világításvezérlő,
és a multicontrol tablet
megjelenése testreszabható, alkalmazkodva
a szálloda arculatához
és stílusához.
Az eszközök fedlapja
készülhet műanyagból
vagy üvegből.

http://www.calirom.ro/en
calirom@omikron.hu

1. Calirom Sensoo Hotel room menedzsment rendszer
általános ismertető
A Calirom Sensoo Hotel room menedzsment online rendszer a szállodai szobák, irodák és
közös terek automatizálását és központi státusz-ellenőrzését kínálja, a vendégek kényelmét, elégedettségét, illetve. a menedzsment érdekeket tartva szem előtt. A rendszer jellegzetessége, hogy a folyamatos szerveres kapcsolat miatt a rendszer minden elemének összes információja azonnal és folyamatosan
elérhető. Ily módon a megoldás rendkívül flexibilis és minden pillanatban a valós információt adja. Külön előny, hogy esetleges serveres elérés hiányában egy hagyományos „offline” rendszer funkcionalitásával működik tovább.
A rendszer főbb jellemzői
•
A szerver online kapcsolatban áll a rendszer minden elemével
•
Hatékony energiafelhasználás
•
Beléptetés, hőmérséklet szabályzás, világítás vezérlés, takarítást kérek
•
és ne zavarjanak funkció
•
Parkolóban sorompó vezérlés, lift vezérlés, közös terek kártyához,
•
azaz személyhez kötött használata
•
Személyre szóló belépő kártya minden vendégnek
•
Azonnali riasztás nyitva felejtett ajtó, beázás esetén
•
Lehetőség a személyzet ellenőrzésére
•
Elegáns, egyéni üveg felületek
•
Minőségi, de nem feleslegesen drága elemekből épült rendszer
•
PMS integráció. Gyártó API-val, egyedi igények szerint
•
Érintőpanelekről vagy mobil applikációval is vezérelhető beállítások
• 24/7 gyártói támogatás
• Testre szabható riportok, melyek segítségével optimalizálható a szálloda működése

2. Calirom Sensoo Hotel room menedzsment rendszer
részletes ismertetése
A CALIROM Sensoo Hotel room menedzsment rendszer moduláris eszközeinek segítségével
az egyszerű és megbízható beléptetőrendszertől, a legmagasabb szintű igényeket is kielégítő,
kényelmes, teljeskörű szobavezérlésig, bármilyen elképzelés megvalósítható.
A rendszer fejlesztése folyamatos, a fejlesztés irányát mindig az ügyfelek visszajelzései, aktuális igényei
határozzák meg. Ennek, valamint a moduláris felépítésnek köszönhetően a szálloda ügyfelei, menedzsmentje és alkalmazottai részére is az igényeiknek megfelelő, könnyen kezelhető, a pihenést és a munkát
hatékonyan támogató rendszert biztosítunk.
A CALIROM Sensoo rendszer kiemelkedő szolgáltatásai
•
Online kapcsolat minden eszközzel, azonnali esemény és hibaészlelés, gyors beavatkozás is.
•
Innovatív, automatizált megoldások, hatékonyabb munkavégzés a szálloda személyzete számára.
• Testre szabott funkciók, melyek teljessé teszik a vendégek élményeit.
•
Kifinomult, egyéni, luxus kivitelű, üvegborítású kezelőfelületek.
• Több lépcsős kiépítési lehetőség.
• Táblagépes fali vezérlőfelület.
•
Mobil applikációs vezérlés.
•
Energia menedzsment funkció.
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• Testre szabható jogosultsági szintek.
•
Egyedi tervezésű belépőkártyák.
•
Széleskörű integrációs lehetőség.
•
Felhős szolgáltatás.
• 24/7 gyártói support.
•
A Calirom Sensoo room menedzsment rendszer minden igényt kielégítő beléptető- és okosszoba rendszer, amely online, valós idejű eseménykövetést biztosít. Alkalmas PMS, vagy bármely más szoftverrel
történő integrációra. Ez a szoftver API felületén keresztül, a PMS vagy más szoftver szállítója által, a
rendelkezésére álló dokumentáció alapján valósítható meg.
Valós időben követhetők a be- és kilépések, de természetesen ezek utólag is kinyerhetők a CALIROM
Sensoo szoftver naplójából, akár munkaidőnyilvántartásra is használhatók ezek az adatok.
Online beléptető szolgáltatás, jelenlét érzékelés és automatikus hőmérsékletszabályzás, ami jelentős
energiamegtakarítást tesz lehetővé.
A Calirom Sensoo Hotel room menedzsment rendszer RGB megvilágítású kártyaolvasót, elektromos zárat, mely helyettesíthető bármely más gyártó, a CALIROM Sensoo rendszer előírásainak megfelelő zárral,
ajtónyitás szenzort, kártyatartót, termosztátot, ablaknyitás szenzort, világításvezérlést, falra szerelt
táblagépet, szobavezérlő egységet, szinti rendezőt, kártya írót, valamint a központi szervert és annak
licenceit tartalmazza. A kártyaolvasó alap, műanyag fedőlapja helyett rendelhető elegáns, egyéni kivitelű üveg fedőlappal is.
Opcionálisan rendelhető hozzá fürdőszobai vészjelző, vízbetörés érzékelő és szenzoros jelenlétérzékelés is.

2.1 A Calirom Sensoo Hotel room menedzsment rendszer építőelemei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online kártyaolvasó, RGB háttérvilágítással, hangjelzéssel
Elektromos ajtózár
Ajtónyitás szenzor
Kártyatartó
Kontaktor
Termosztát
Ablaknyitás szenzor
Világításvezérlő egység és tápegység,
Táblagép
Szobavezérlő
Calirom Sensoo szinti rendező egység (RS485-IP átalakító, tápegység, akkumulátor)
Kártyaíró
Calirom Sensoo szerver szoftver és hardver vagy virtuális szerver
Szoftver licencek a helyiségek és az eszközök száma alapján
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2.3. Szoftver kezelőfelület minta

2.4. A Calirom Sensoo Hotel room
menedzsment rendszer szolgáltatásai
2.4.1. Szolgáltatások a vendégek számára

•
Az online mellett, szükség esetén offline működés
Rövid áramkimaradás esetén a szinti rendezőben elhelyezett akkumulátor biztosítja az alapvető funkciók, mint az ajtónyitás folyamatosan rendelkezésre álljanak.
Kommunikációs probléma esetén a szobai rendszer önállóan, az aktuálisan beállított paraméterek mellett üzemel.
•
Adatmentes belépőkártya
A kártyán semmilyen személyes adatot nem tárol a rendszer, így adatvédelmi szempontból ezzel kapcsolatban semmilyen aggály nem merülhet fel.
•
Nyitva maradt ajtó jelzés
Amennyiben nyitva marad a szoba ajtaja, a kártyaolvasó előre beállított idő után ezt a kártyaolvasó
által kiadott hanggal jelzi.
•
Jelzések a személyzet számára
A vendég a kártyatartón található érintőgombokkal, a táblagéppel vagy a mobil applikációval aktiválni
tudja a „ne zavarjanak” és a „takarítást kérek” jelzést. A kártyaolvasó ezt színe megváltoztatásával jelzi.
A jelzés a szoftver kezelőfelületén, a recepción is látható. Amennyiben a „ne zavarjanak” jelzés aktív,
akkor a személyzet csak egy mesterkártyával tudja kinyitni a szobát.
•
Egyedi, kulturált kezelő felületek
A rendszer, vendégek számára kínált összes kezelőfelülete (pl. a kártyaolvasók) rendelhetők egyedi tervezésű, üvegborítású kezelőfelülettel.
•
Hőmérsékletszabályzás
A szoba hőmérsékletét a szálloda által meghatározott értékek között lehet beállítani a termosztát érintőgombos vezérlőpaneljéről, a táblagépről vagy a mobil applikációból.
•
Világításvezérlés egyedi igények szerint
A vendég igényei szerint előre beállítható világításképek egy érintő gomb megnyomására aktiválhatók.
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Amint a vendég belép a szobába, kigyullad az üdvözlőfény. Amennyiben valaki nem szeret teljes sötétségben aludni, beállítható, hogy éjszaka diszkrét világítás legyen a szobában.
A világítás vezérelhető az ágyak mellett elhelyezett, érintőgombos, üvegfelületű vezérlőpanelekről, a
táblagépről és a mobil applikációból is.
• Táblagép
A táblagépről vezérelhető minden szobai funkció:
• ajtónyitás
• takarítást kérek
• ne zavarjanak
• szobai hőmérséklet beállítás
• világítás
•
Szülő – gyermek kártyacsomag
Amennyiben egy család több szobában száll meg, a kártyák jogosultságai beállíthatók úgy,
hogy a szülők beléphessenek a gyermekek szobájába, de a gyermekek ne tudják kinyitni a
szülők szobáját.
•
Visszakereshető szobai belépések
A vendég bármilyen probléma esetén azonnal megtudhatja, ki és mikor lépett be a szobájába.
•
Mobil applikációs elérés
A vendég okos eszközére letöltheti és a check-in után vezérelheti szobája minden, a Calirom Sensoo
rendszer által kínált funkcióját.

2.4.2. Szolgáltatások a dolgozók számára

•
Adatmentes belépőkártya
A kártyán semmilyen személyes adatot nem tárol a rendszer, így adatvédelmi szempontból ezzel kapcsolatban semmilyen aggály nem merülhet fel.
•
Nyitva maradt ajtó jelzés
Amennyiben nyitva marad egy szoba ajtaja, a szoftver kezelőfelületén vizuálisan, a recepciós munkaállomásra csatlakoztatott hangszórón pedig hanggal jelzi.
•
Azonnal hozzáférhető naplók
Az online rendszer előnye, hogy a rendszer által rögzített események azonnal, pár kattintással hozzáférhetők, nem szükséges a kártyaolvasókból kiolvasni az adatokat.

2.4.3. Szolgáltatások a menedzsment számára

•
Nagymértékű energiamegtakarítás.
A kártyaolvasó által biztosított jelenlétérzékelés lehetővé teszi, hogy a szobában elhelyezett elektromos
eszközök csak akkor kerüljenek feszültség alá, amikor a vendég a szobában tartózkodik.
A szobák hőmérsékletét a rendszer előre meghatározott, a szoba státuszának megfelelő értéken tartja.
Ilyen szobastátusz lehet:
• üzemen kívül,
• nincs kiadva,
• kiadva, és a vendég rövidesen megérkezik
• kiadva, vendég a szobában
Mindezeken felül, a szálloda határozza meg, hogy a vendég milyen hőmérséklet-intervallumban állíthatja a szoba hőmérsékletét.
•
Azonnali keresés a belépési naplóban.
Amennyiben egy incidens kapcsán szükség van arra az információra, hogy egy adott helyiségbe mely
személyek léptek be egy adott időszakban, ez azonnal rendelkezésre áll.
•
Az üzletmenet optimalizálása.
A szobák, irodák és egyéb helyiségek használata, kihasználtsága valós időben nyomon követhető
a rendszer naplójában.
•

Munkaidőnyilvántartás
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A rendszerből szabványos formátumban exportálhatók a be- és kilépési adatok, melyek így feldolgozhatók bármely munkaügyi szoftverben.
•

Szállodai alkalmazottak ellenőrzése
• Recepciós kártyával csak annyi ideig működik a szoba energiaellátása, amíg megmutatja a szobát egy vendégnek).
• Amennyiben egy szoba takarítása tovább tart a megengedettnél, arról a menedzsment értesül.

2.4.4. A Calirom Sensoo Hotel room menedzsment
rendszer üzemeltetését támogató szolgáltatások
2.4.4.1.

Sensoo Recovery Cloud

2.4.4.2.

A rendszer használatának bemutatása, oktatása

2.4.4.3.

Támogatás, szoftver követés, 24 órás help-desk

A gyártó lehetőséget biztosít a rendszer konfigurációjának egy általa üzemeltetett felhős rendszerbe
történő mentésére.
Így egy esetleges meghibásodás esetén a rendszer könnyen visszaállítható.
A rendszer használatának bemutatása és oktatása az üzembehelyezési folyamat szerves része.
A gyártó magyarországi képviselete folyamatos, minden nap 24 órában elérhető támogatást kínál a
teljes rendszer üzemeltetéséhez.

3. A rendszer elemeinek leírása egyesével
(elem specifikáció/adatlap)
PROXIMITY CARD READER - Type CALIROM
AXS002_C125V4 + AXS002_N3M
ELEKTROMOS DOBOZBA SZERELHETŐ
KÁRTYAOLVASÓ
•
•
•

16 színű RGB háttérvilágítás
A SENSO TOUCH mobil alkalmazás használata esetén ajtónyitás
Szoba kontrollerrel együtt alkalmazva
képes az alábbi jelek kezelésére és megjelenítésére:
• Ajtónyitás
• Ajtónyitás a megengedett időn
túl
• Fürdőszobai vészriasztás
• Vendég tartózkodása a szobában
• „Ne zavarjanak” jelzés
• „Takarítást kérek” jelzés
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SMART RFID CARDHOLDER - with touch buttons – Type CALIROM AXS002_EC
ELEKTROMOS DOBOZBA SZERELHETŐ
KÁRTYATARTÓ
•
•

16 színű RGB háttérvilágítás
Képes az alábbi jelek kezelésére és
megjelenítésére:
• Ajtónyitás
• Ajtónyitás a megengedett időn
túl o „Ne zavarjanak” jelzés
• Szobai áramellátás vezérlése
• „Takarítást kérek” jelzés

ROOM UNIT- Type CALIROM AXS004_SW
TERMOSZTÁT ÉRINTŐPANEL
Egyéni igény szerint beprogramozható úgy,
hogy a fűtési (hűtési) rendszer az Ön által
kívánt időpontokban tetszés szerinti hőfokra
fűtse (hűtse) szobáját. A komfort biztosítása
mellett hozzájárul az energiaköltségek
• Falra szerelhető
• Egyénre szabható a kinézet
• ONLINE módon vezérelhető a recepcióról
• 5 előre beállítható hőmérséklet állapot
• Szabad szoba
• Foglalt szoba
• Foglalt szoba vendéggel
• Foglalt szoba vendég nélkül
• Szoba karbantartás alatt
• A SENSO TOUCH mobil alkalmazás használata esetén vezérelhető
mobiltelefonról
• Csak szobakontrollerrel használható
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ROOM CONTROLLER - Type CALIROM
AXS004_MCM6R10
SZOBA VEZÉRLŐEGYSÉG
A szobavezérlőre köthető a világításvezérlésen és a táblagépen kívül minden szenzor és
vezérlőpanel.
Az alábbi egységeket kezeli:
• Kártyaolvasó
• Kártyatartó
• Szoba termosztát vezérlő
• Fürdőszoba vészjelző
• Ajtómágnes
• Ablakmágnes
• Vízszivárgás jelző
• Energiaellátó
• Belépéskor szolid világítási funkció
• Ventilátor szabályozó (2 ventilátor és 3 sebességű fokozat)
• Mozgásérzékelő

SENSOR SIGNALLING
SZENZOROK
Flood warning (Includes the sensor)
Csőtörés-, elázásérzékelő
Open door signalling (Includes the sensor)
Nyitott ajtó érzékelő
Open window signalling (Includes the sensor)
Nyitott ablak érzékelő
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CUSTOMISABLE TOUCH PANEL - Type
CALIROM AXS004_TM3
SZOBA VEZÉRLŐ ÉRINTŐPANEL

Saját dizájnra szabható érintőpanel

LIGHT CONTROL UNIT ON / OFF
LÁMPA VEZÉRLŐ EGYSÉG
(CSAK KI/BE KAPCSOLÁS)
•
•
•

Szerverrel csatlakoztatott modul
DIN sínre szerelhető
12 V DC tápegységgel működik

DIN RAIL POWER SUPPLY for light control units
DIN SÍNRE SZERELHETŐ VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ
TÁPEGYSÉG
•
•

Max teljesítmény: 60 W
Túlfeszültség védelem, rövidzár védelem,
túlterhelés védelem

LIGHT CONTROL SWITCH PANEL – Type
CALIROM AXS000_T6M
VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐPANEL
6 beállítás
• Fürdőszobai világítás (ki/be)
• Teljes szoba világítás (ki/be)
• Éjszakai világítás (ki/be)
• Olvasólámpa (ki/be)
• Ne zavarjanak
• Reggeli világítás
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SENSO TOUCH CONTROL UNIT
SENSO TOUCH TÁBLAGÉP
A világítás és minden egyéb funkció vezérlésére alkalmas falra szerelt táblagép,
7 hüvelykes kijelzővel.
• DND (Ne zavarjanak jelzés)
• MRC (Takarítás kérő gomb)
• Világításvezérlés
• Hőmérsékletvezérlés
• Árnyékolásvezérlés a szobában

4. Minősített kivitelezők a rendszergaranciához
Calirom számára kiemelten fontos a végfelhasználók elégedettsége, az átadott rendszerek
kiváló működés.
Ezért vezette be Gyártói Rendszergarancia Programját.
A gyártói Rendszergarancia mind a fizikai eszközökre, mind a szoftverre érvényes, illetve kedvezményes Support szolgáltatást is tartalmaz.
Calirom Gyártói Rendszergarancia igénybevételének feltételei végfelhasználók számára:
• Gyártó v. Gyártó hivatalos képviselője által ellenőrzött kiviteli terv
• Rendszergarancia oktatáson részt vett, Calirom által minősített kivitelező által végzett
kivitelezés
• Projekt és elemeinek gyártói regisztrációja
• A kész rendszer Gyártói auditja átadáskor
• Végfelhasználók oktatása
Calirom Gyártói Rendszergarancia Program szolgáltatásai:
• Tervezés támogatás
• Rendszer beüzemelés támogatás
• Kibővített 5 éves garancia
• Kedvezményes Rendszer Support
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CALIROM SENSOO HOTEL ROOM MENEDZSMENT RENDSZER
Beléptető rendszer és
szállodai szoba automatizálás
Magyarországi kizárólagos disztribútor:
OMIKRON Informatika Kft.

http://www.calirom.ro/en
calirom@omikron.hu

