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Aνάπτυξη και Εγκατάσταση Ευφυούς Συστήματος 
Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων 

”Hotel Management Solution by OnarTecH” 
 
 
 
 

 
 
 
 
Η διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων αποτελεί ένα πολύπλοκο 
πρόβλημα καθώς  έρχεται να συνδυάσει από την μια την μεγιστοποίηση της 
εμπειρίας του πελάτη και από την άλλη την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού 
κόστους της επιχείρησης. 
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Είναι, λοιπόν, δεδομένο ότι οι λύσεις και διαδικασίες που θα εφαρμοστούν 
πρέπει να είναι ικανές να πετύχουν σαφή και συγκεκριμένα αποτελέσματα.  
Η επιλογή της λύσης στα παραπάνω θα πρέπει να γίνει με κριτήρια   
αυστηρά. Οι ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών μονάδων δεν επιτρέπουν την  
επιλογή  γενικών συστημάτων, αλλά απαιτούν πιο εξειδικευμένες λύσεις 
προσαρμοσμένες στις γενικές αλλά και ειδικές απαιτήσεις της κάθε μονάδος. 
 
Παράλληλα η σωστή και ομαλή συνεργασία με άλλα συστήματα που 
χρησιμοποιεί η μονάδα είναι σημαντική προκειμένου να δώσουμε τις μέγιστες 
δυνατότητες και ευελιξία στον διαχειριστή της. 
Τα τελικά αποτελέσματα από την συνύπαρξη και λειτουργία όλων των 
συστημάτων θα πρέπει να οδηγούν στην καθολική ικανοποίηση του πελάτη  
και ταυτόχρονα στην μείωση του κόστους λειτουργίας  και τελικά στη 
βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.  
 
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, ο υψηλός ανταγωνισμός, οι νέες νομικές 
απαιτήσεις πιστοποίησης και ασφαλείας καθώς και μία σειρά από 
παράγοντες που διαμορφώνουν ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, επιτάσσουν νέα προσέγγιση στην επίλυση του προβλήματος. 
 
  
Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος έχουν ως εξής:  
 
1.  Ανοικτό Οικοσύστημα  
Tο σύστημά μας συνεργάζεται με πληθώρα συστημάτων τρίτων 
κατασκευαστών. Δεδομένου ότι η λύση μας δεν περιορίζεται σε ένα πεδίο 
δράσης η συνεργασία γίνεται με διάφορές πλατφόρμες από PMS και POS, 
μέχρι κεντρικά συστήματα κλιματισμού (HVAC) και Self-Check in. Επιπλέον, 
είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να δέχεται σήματα από πληθώρα διατάξεων 
μέτρησης και καταγραφής (μετρητές ενέργειας, αισθητήρες 
καπνού/πλημμύρας κτλ) δίχως περιορισμό στο Υλικό ή χρήση ειδικών 
διατάξεών. 
 
2.  Κοινός κύκλος ζωής προϊόντων 
Το οικοσύστημα προϊόντων της OnarTech αναπτύσσεται και συντηρείται, 
συνολικά σαν έργο από μία ομάδα ανθρώπων και αντιμετωπίζεται σαν ένα 
προϊόν. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα της αγοράς, δεν χρησιμοποιούμε 
κλειστές τεχνολογίες τρίτων στον πυρήνα του συστήματός μας για μείωση 
κόστους και χρόνου ανάπτυξης, αλλά αναπτύσσουμε συνολικά τη λύση μας 
από την κεντρική διαχείριση μέχρι το δίκτυο και τα τερματικά που 
τοποθετούνται στα δωμάτια.  
 
Έτσι, τα προϊόντα μας δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις 
κάποιας τεχνολογίας ούτε πρέπει να «προλάβουμε» τον κύκλο ζωής της για 
να μένουμε πάντα επίκαιροι και αναβαθμισμένοι. Αντίθετα, αναπτύσσονται 
με ίδια τεχνολογία βασισμένη σε παγκόσμια πρότυπα και διατάξεις, ούτως 
ώστε Υλικό και Λογισμικό συνεργάζονται μεταξύ τους και δεν 
προσαρμόζονται το ένα στο άλλο, αλλά και να έχουν κοινό κύκλο ζωής, που 
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σημαίνει ανάπτυξη και συντήρηση εξ’ ολοκλήρου σαν έργο και όχι ανά 
προϊόν. 
 
3. Ενοποιημένος έλεγχος και διαχείριση 
 Ο τρόπος ενοποίησης του συστήματός μας με συστήματα τρίτων δεν 
επιτρέπει μόνο τη μεταξύ τους διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων, αλλά 
και την ένωσή τους σε μία πλατφόρμα. Αυτό επιτρέπει τη συνολική 
καταγραφή και καταχώρηση των δεδομένων λειτουργίας μιας 
εγκατάστασης και όχι κάθε συστήματος ξεχωριστά, κάνοντας πιο εύκολη και 
αποδοτική την επίβλεψή της από το χρήστη (διοίκηση, τεχνικό προσωπικό, 
ασφάλεια κ.ο.κ.) αλλά και την λήψη αποφάσεων από το σύστημα. Τα 
παραπάνω συνάδουν σε μία λύση που ξεπερνάει το επίπεδο απλού 
αυτοματισμού και πηγαίνει σε πλήρη αυτοματοποίηση ενεργειών και 
δημιουργία διαδικασιών σε επίπεδο εγκατάστασης. 
 
4. Ευελιξία και απλότητα στην εγκατάσταση  
Το σύστημά μας είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι συνεχώς επεκτάσιμο. Με 
αυτή την αρχιτεκτονική ξεκινάμε από τη βασική εγκατάσταση δικτύωσης και 
κεντρικών ελεγκτών, απ’ όπου πολύ εύκολα μπορούν να προστεθούν 
εξαρτήματα και συσκευές, τόσο της OnarTech όσο και τρίτων, 
αναβαθμίζοντας έτσι την εγκατάσταση όσο αυξάνονται οι ανάγκες μίας 
επιχείρησης, αποφεύγοντας άσκοπες επενδύσεις και μειώνοντας το αρχικό 
κόστος κτήσης. Ακόμη περισσότερο, από τη βασική εγκατάσταση μέχρι και 
την αναβάθμισή της, η καλωδίωση είναι εξαιρετικά απλή και μικρή σε μήκος 
(συνδυασμός RS-485 σε Bus αλλά χωρίς περιορισμό και TCP/IP μεσω 
Ethernet) ενώ προσφέρουμε και ασύρματες λύσεις χρησιμοποιώντας τα πιο 
δημοφιλή πρωτόκολλα της αγοράς Wi-Fi, ZigBee και EnOcean για τη 
διασύνδεση των συσκευών μας. Αυτό μειώνει το κόστος εγκατάστασης σε 
επίπεδο υλικών, εργατοωρών αλλά και εξειδίκευσης τεχνικών εγκατάστασης. 
 
5. Κόστος συντήρησης 
Η αποπεράτωση ενός έργου δεν είναι το τέλος για μία εγκατάσταση αλλά η 
αρχή. Το σύστημά μας διαθέτει λειτουργία αυτό-ελέγχου όχι μόνο για τα 
υποσυστήματά του αλλά και για τα φορτία που ελέγχει. Έτσι μπορεί να 
διαγιγνώσκει βλάβες συνολικά σε μία εγκατάσταση, να τις καταγράφει και να 
τις καταμετρά. Η απλότητα της εγκατάστασής του και οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιεί, απλοποιούν τη συντήρησή του, αφού σε αντίθεση με άλλες 
λύσεις της αγοράς, χρησιμοποιεί πολύ μικρού μήκους αγωγούς και 
απλοποιημένη/διαμοιρασμένη αρχιτεκτονική δικτύου ελεγκτών και δεν 
απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή εργαλεία για την επέμβαση και 
επιδιόρθωση ή αναβάθμισή του. Αυτά συντελούν στην πολύ ευκολότερη και 
με σημαντικά μικρότερο κόστος διαχείρισης και συντήρησης για μία 
επιχείρηση που επέλεξε την λύση της OnarTech. 
 
6. Εξοικονόμηση ενέργειας  
Για να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας και κατ’ επέκταση 
μείωσης του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης, δεν αρκεί μόνο η 
τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών ή υλικών. Χρειάζεται να 
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τοποθετηθούν υλικά που θα εξασφαλίσουν την παραμονή της ενέργειας 
εκεί που τη χρειαζόμαστε, ώστε με την τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών 
συσκευών η καταναλισκόμενη από αυτά ενέργεια  να ελαχιστοποιηθεί και το 
έργο τους να μεγιστοποιηθεί. Και πάλι όμως θα βελτιστοποιηθεί η απόδοση 
μίας συσκευής ή ενός χώρου. Για να γίνει ένα κτήριο πραγματικά αποδοτικό 
ενεργειακά, θα πρέπει να γίνεται διαχείριση ενέργειας συνολικά της 
εγκατάστασης. Το οικοσύστημα της OnarTech, στο σύνολό του, είναι 
σχεδιασμένο ώστε αφενός τα ίδια του τα εξαρτήματα να καταναλώνουν 
αποδοτικά ελάχιστη ενέργεια και αφετέρου, να διαχειρίζονται συνολικά το 
θέμα της διαχείρισης ενέργειας, μέσω της δημιουργίας σεναρίων 
λειτουργίας ανάλογα με την παρουσία, το χρόνο σαν απόλυτο μέγεθος ή 
ημερολογιακά, σήματα από αισθητήρες, ενδείξεις από μετρητές 
κατανάλωσης και γενικά από τη λειτουργία του κτηρίου. Όλα τα δεδομένα 
καταγράφονται και μπορούν να εξαχθούν για την περαιτέρω επεξεργασία 
τους από εξειδικευμένα προγράμματα, επεξεργασία που μπορεί να 
περιλαμβάνει από την προβολή αποτελεσμάτων μέχρι την εισαγωγή σε 
μοντέλα διαχείρισης για εξαγωγή αποτελεσμάτων απόδοσης της μονάδας και 
γενικά ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας. 
 
Θεωρούμε ότι η επιλογή των προϊόντων μας και η επιλογή μας ως 
συνεργάτες, ενέχει βραχυπρόθεσμα οφέλη από το μειωμένο κόστος υλικών, 
την απλοποιημένη εγκατάσταση και τη μη-απαιτηση εξειδικευμένου 
τεχνικού προσωπικού αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη, από την απλότητα 
συντήρησης, την εύκολη αναβάθμισή του, το μειωμένο κόστος 
λειτουργίας μίας μονάδας, όπως και από την ευελιξία μας, την 
προσαρμοστικότητά μας στις ανάγκες σας και το τεχνικό επίπεδό μας, 
στοιχεία που συνετέλεσαν στην πολύ καλή φήμη μας ως συνεργάτες από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων μας μέχρι και σήμερα. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 
Οι ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
ανήκουν στα κτήρια με τις μεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις με μέση 
κατανάλωση περίπου 273 Kwh/m2. Αυτό επιβάλλει την λήψη μέτρων ώστε οι 
δεδομένες λειτουργικές ανάγκες και οι λοιπές απαιτήσεις να καλύπτονται με 
τον πλέον αποδοτικό τρόπο.  
 
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών μονάδων όπως:  
 
1. Από πληθυσμιακή άποψη ένα ξενοδοχείο σε σχέση με τον όγκο του 
εξυπηρετεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ανά τετραγωνικό μέτρο. 
  
Ιδιαίτερα οι μεγάλες μονάδες ισοδυναμούν με χωριά όπου εκατοντάδες 
άνθρωποι φιλοξενούνται η εργάζονται. 
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2. Οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες αποτελούν βασική προϋπόθεση για 
την σωστή λειτουργία των καταλυμάτων και έχουν άμεση επίδραση στην 
γενικότερη ικανοποίηση των πελατών. 
 
3. Η λειτουργία των συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης είναι 24ωρη 
  
4. Οι απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες πρέπει να είναι ιδανικές και πολύ 
καλύτερες από αυτές των κατοικιών. 
 
5. Η επανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα είναι περιορισμένη, κάτι το 
οποίο αυξάνει το ψυκτικό φορτίο. 
 
6. Δεν υπάρχει καμιά μέριμνα από την πλευρά του επισκέπτη-πελάτη για 
ορθολογική χρήση της ενέργειας. Αντιθέτως γίνεται κατασπατάληση με την 
λογική ότι περιέχεται μέσα στο κόστος του δωματίου.   
 
Βάσει των παραπάνω η διαχείριση ενέργειας θα πρέπει να προσεγγισθεί με 
ολοκληρωμένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων. 
 
Επιπρόσθετα οι λύσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι εύκολα 
εφαρμόσιμες να κοστίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο, να δίνουν  
αυτοματοποιημένες λειτουργίες ανεξάρτητες από την συμπεριφορά των 
πελατών και του προσωπικού, να αποσβένουν το κόστος επένδυσης σε όσο 
το δυνατόν μικρότερο χρόνο, να μην χρειάζονται χρόνο και κόστος 
συντήρησης και τέλος να βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την 
παρεχόμενη ασφάλεια στον πελάτη.    
 
Περίπου το 65% της συνολικής κάλυψης της επιφάνειας καταλαμβάνουν τα 
δωμάτια των πελατών. 
 

 
 

60%7%

33%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

Δωμάτια
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Περίπου το 70% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας αφορά τα 
δωμάτια, 5% τους διαδρόμους, 17% τους κοινόχρηστους χώρους (Υποδοχή , 
εστιατόρια, bar, γραφεία κλπ.) Και 8% ο περιβάλλον χώρος. 
 

 
 
Είναι λοιπόν φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας 
καταναλώνεται στα δωμάτια των πελατών και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να παραμεληθούν οι υπόλοιποι χώροι. 
 
 
Ανάλυση Κατανάλωσης Δωματίου 
 
Συνήθως σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου υπάρχουν: 
 
1. Ένα (1) φωτιστικό σώμα στο κέντρο του δωματίου 
2. Δύο (2) φωτιστικά δεξιά και αριστερά του κρεβατιού 
3. Ένα (1) φωτιστικό στον διάδρομο εισόδου 
4. Ένα (1) φωτιστικό στο μπάνιο 
5. Ένα (1) φωτιστικό δαπέδου η επιτραπέζιο 
6. Ένα (1) φωτιστικό πάνω από τον καθρέπτη της κονσόλας του δωματίου 
7. Ένα (1) φωτιστικό σώμα στο μπαλκόνι του δωματίου  
 
Εάν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούνται λαμπτήρες Led των 5W τότε η 
ελάχιστη κατανάλωση θα είναι 7Χ5W = 35W. 
 
Στην παραπάνω κατανάλωση θα πρέπει να προσθέσουμε την κατανάλωση 
της τηλεόρασης 120W καθώς και καταναλώσεις άλλων συσκευών όπως 
σεσουάρ, βραστήρες κλπ. 
 

70%

5%

17%
8%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δωμάτια

Διάδρομοι

Κοινόχρηστοι_χώροι

Περιβάλλον χώρος
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Άρα η ελάχιστη μέση κατανάλωση είναι 400W ή 400Wh ή 0.4KWh ανά ώρα 
λειτουργίας 
 
Αντίστοιχα ο κλιματισμός μπορεί να είναι είτε κεντρικός είτε ατομικός. Παρ’ 
όλα αυτά είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη η κατανάλωση είναι περίπου 
ίδια, δεδομένου ότι ο χώρος για να ζεσταθεί ή να κρυώσει απαιτεί 
συγκεκριμένο αριθμό θερμικών (Kcl) ή ψυκτικών μονάδων (BTU). 
 
Με δεδομένο ότι η μικρότερη κατανάλωση για να ψυχθεί ένα τυπικό δωμάτιο 
είναι 7000BTU και ότι κάθε 1000BTU αντιστοιχούν σε περίπου 290W, η 
ελάχιστη κατανάλωση ανά ώρα λειτουργίας είναι 7Χ290 =2030Wh ή 
2,03KWh. 
 
Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μέση κατανάλωση ανά 
ώρα είναι 0,4KWh + 2,03KWh = 2,43KWh.  
Επειδή ο κλιματισμός δεν έχει συνεχόμενη λειτουργία στρογγυλοποιούμε την 
παραπάνω κατανάλωση σε 2Kwh. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ημερήσια κατανάλωση ενός δωματίου 
είναι 2Χ24 = 48 KWh και αν υποθέσουμε ότι κατά την διάρκεια του ύπνου η 
κατανάλωση πέφτει στο μισό τότε καταλήγουμε στο τελικό συμπέρασμα ότι η 
κατανάλωση στις καλύτερες των περιπτώσεων δεν είναι μικρότερη από 
35Kwh. 
 
Με δεδομένο ότι το ελάχιστο μέσο κόστος KWh είναι περίπου 0,078€ το 
κόστος ανά ημέρα είναι 0,078 Χ 35 KWh = 2,73€ ή για μία σεζόν περίπου 150 
ημερών 150 Χ 2,73 € = 409,5 €.  Με δεδομένο ότι η σχέση κατανάλωσης 
φωτισμού κλιματισμού είναι περίπου 1:4 το κόστος ανά δωμάτιο αναλύεται 
ως εξής 82€ για φωτισμό 328€ για κλιματισμό. 
 
 
Είναι λοιπόν φανερό ότι το οικονομικό όφελος που προκύπτει από μια σωστή 
διαχείριση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς επηρεάζει την 
συνολική αποδοτικότητα της μονάδος. 
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Αναλυτική παρουσίαση του έργου 
 
 
Περιγραφή Λειτουργίας Δωματίου   
 
Μετά την εγκατάσταση του συστήματος  η λειτουργία του δωματίου θα έχει ως εξής :  
 

1. Έλεγχος πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικών καρτών τεχνολογίας MIFARE1 με 
χρήση Αναγνώστη Καρτών τοποθετημένο στον τοίχο και έλεγχο του 
κλειδώματος με χρήση ηλεκτρικού κυπριού 12Vdc.  

2. Ενεργοποίηση δωματίου με την ίδια κάρτα και αναγνώριση παρουσίας 
συγκεκριμένου χρήστη. 

3. Σύστημα Do Not Disturb με απομόνωση κουδουνιού (περιέχεται εντός του 
controller ενεργοποίησης ), φωτεινή ένδειξη εκτός δωματίου και αποκλεισμός 
καρτών με περιορισμένα δικαιώματα. 

4. Ανεξάρτητος έλεγχος φωτιστικών σωμάτων, δυνατότητα δημιουργίας group, 
λειτουργία All On/Off για συνολική ενεργοποίηση – απενεργοποίηση των 
φωτιστικών του δωματίου από το χρήστη. Η ενεργοποίηση των φωτιστικών 
σωμάτων θα μπορεί να γίνεται μέσω μπουτόν ή κοινών διακοπτών. 

5. Έλεγχος της θερμοκρασίας του δωματίου με χρήση κατάλληλου 
θερμοστάτη  που δίνει την δυνατότητα ελέγχου οποιουδήποτε συστήματος 
θέρμανσης ψύξης της επιλογής του ξενοδόχου καθώς διαθέτει ανεξάρτητες 
εξόδους για βάνες θέρμανσης/ψύξης και εξόδους ελέγχου ταχύτητας αέρα. 
Δυνατότητα περιορισμού ορίων ελαχίστης και μέγιστης θερμοκρασίας 
δωματίου. Προσαρμογή  ενδείξεων.  

6. Σύστημα μπουτόν κινδύνου με χρήση τραβηκτών μπουτόν στα μπάνια των 
δωματίων και διασύνδεση αυτών με την κεντρική πλατφόρμα για άμεση 

20%

80%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Φωτισμός

Κλιματισμός
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ειδοποίησης της reception, διαχειριστή, υπεύθυνου ασφαλείας κλπ (και με 
χρήση SMS στο κινητό τους). 

7. Σύστημα ανίχνευσης καπνού ή οποιουδήποτε άλλου αερίου με χρήση 
κατάλληλων αισθητήρων, με στόχο είτε τον διαχωρισμό και την επίβλεψη των 
δωματίων σε καπνιζόντων μη καπνιζόντων (δημιουργώντας έτσι νέες ροές 
πρόσθετων εσόδων), είτε την χρήση των αισθητήρων για εξειδικευμένο 
σύστημα πυρανίχνευσης ή ανίχνευσης οποιουδήποτε άλλου αερίου (άμεση 
ειδοποίηση reception, διαχειριστή, υπευθύνου ασφαλείας). 

8. Έλεγχος παραβίασης ανοιγμάτων δωματίου, πόρτας και παραθύρων με 
στόχο όταν λείπει ο πελάτης ή είναι ξενοίκιαστο το δωμάτιο ή το ξενοδοχείο 
είναι εκτός σεζόν λειτουργίας, το σύστημα να ελέγχει και στέλνει alarm 
παραβίασης ενώ όταν είναι ο πελάτης μέσα διακόπτει την λειτουργία του 
κλιματισμού. 

9. Ενεργοποίηση φωτισμού υποδοχής (Welcome Light) του πελάτη κατά την 
διαδικασία Check In ή κατά την διαδικασία ξεκλειδώματος, για 
προκαθορισμένο χρόνο (συνήθως 10sec). 

10. Έλεγχος ανοίγματος ψυγείου. 
11. Έλεγχος πλημμύρας μέσω κατάλληλου αισθητήρα και δυνατότητα 

αποστολής alarm ή και διακοπής της παροχής νερού για αποφυγή ζημιών.   
12. Δυνατότητα δημιουργίας Σεναρίων Κατάστασης Δωματίου (δωμάτιο κενό, 

δωμάτιο νοικιασμένο, δωμάτιο με τον πελάτη εντός, δωμάτιο με τον πελάτη 
εκτός)  με καθορισμένα  όρια θερμοκρασίας. 

13. Δυνατότητα ταυτοποίησης του επισκέπτη και αυτόματη προσαρμογή του 
δωματίου στις απαιτήσεις του (ισχύει αν έχει μείνει τουλάχιστον άλλη μία φορά 
και υπάρχουν καταγεγραμμένες απαιτήσεις στην βάση δεδομένων). 

14. Δυνατότητα απενεργοποίησης ορισμένων λειτουργιών του δωματίου ανάλογα 
με τα δικαιώματα της κάρτας ενεργοποίησης, πχ μη λειτουργία κλιματισμού σε 
περίπτωση εισόδου κάρτας προσωπικού.  

 
 

Περιγραφή  Δικτύου   
 
Μέσω της δημιουργίας κατάλληλου δικτύου όλες οι λειτουργίες του δωματίου θα 
απεικονίζονται στην reception του ξενοδοχείου και στις υπόλοιπες θέσεις 
εργασίας όπως ομάδα συντήρησης, ομάδα καθαριότητας, διευθυντές κλπ. 
  
Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης μπορεί να δει ή να ενεργοποιήσει 
στοιχεία του δωματίου όπως φωτισμό, κλιματισμό, ακύρωση σημάτων alarm κλπ. 
Ειδικά οι ειδοποιήσεις κινδύνου (SOS Buttons, παραβίαση δωματίου κλπ)  μπορούν να 
ακυρωθούν μόνο με χρήση κάρτας διαχειριστή μετά από φυσική παρουσία στο 
δωμάτιο.  
 
Το δίκτυο  απαρτίζεται από κεντρικό server και ενδιάμεσους διαχειριστές (Zone 
Controllers)  που συνδέονται μέσω Ethernet και με σειριακή σύνδεση σε Bus μεταξύ 
ελεγκτών δωματίου και Zone Controllers. Όλοι οι ελεγκτές λειτουργούν με τάση 
24Vdc που τροφοδοτείται από τους Zone Controllers δημιουργώντας ασφαλές 
περιβάλλον για τον χρήστη. Επιπρόσθετα μέσω χρήσης μπαταριών (2 ανά Zone 
Controller) εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα δωμάτια ακόμα και αν διακοπεί η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για μία ημέρα.  
Η συγκεκριμένη δομή δικτύου προσφέρει υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας, μικρό 
κόστος εγκατάστασης, εύκολη επέκταση, εύκολο έλεγχο και ανίχνευση βλαβών.  
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Οι τερματικοί σταθμοί  εργασίας μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας και μπορεί να 
είναι είτε με λειτουργικό Windows, ΜacOS ή Linux. 
 
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδος απομακρυσμένα 
μέσω διαδικτύου . 
 
 
 
 
Περιγραφή  Software   
   
Το πρόγραμμα διαχείρισης του συστήματος αποτελείται από μια σειρά 
υποσυστημάτων που το καθένα καλύπτει και ένα κομμάτι της λειτουργίας της 
μονάδος. Εγκαθίσταται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, macOS, 
Linux), τεχνολογίας client-server και πολλαπλών χρηστών. Συνεργάζεται με PMS 
(Otelia, Protel, MicrOS κτλ) και συστήματα HVAC (DAIKIN, Mitsubishi κτλ). 
Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Internet και πρόσβαση στο 
ξενοδοχείο μέσω SMS. Μεταφρασμένο σε Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, 
Γερμανικά και Ιταλικά. 


