Innovatív élmények megteremtése, szállodáknak és vendégeinek.
Online Megoldások.
Egy hatékonyabb menedzsment kidolgozására és felejthetetlen élmény megteremtése a vendégek számára.

Teljes élmény
kifejlesztése
a hotel
szoba körül

Megoldás a szálloda
közös tereinek
ésszerű
kihasználására

A leg kifinomultabb
igényeknek eleget
tevő megoldások
és alkalmazások

Teljes élmény kifejlesztése a hotel szoba körül

Az alpvető beléptetőrendszertől kiindulva, a szobába való ellenörzött belépés, a szobának az ellenörzött
energiatakarékos ellátásától, az ellenörzött beltéri és szoba hőmérsekletállítás által, a CALIROM rendszer
SENSO megoldásait arra fejlesztettük ki, hogy a legigényesebb elvárásoknak is eleget tegyenek ugy a
szálloda tulajdonosok, mint a vendégek körében is. Éppen ezért folyamatosan kapcsolatban állunk a
megrendelőinkkel és folyamatosan fejlesztjük rendszreinket. Korszerű, versenyképes és innovációs
rendszereket szolgáltatsunk ugy a román mint a külföldi szállodapiacon.

©

2016

12 éves jelenlétünk a roman szállodapiacon megtanított arra, hogy a megrendelőink igényei változnak a szálloda
nagysága, vendégköre és elvárásai alapján, de ugyanakkor arra is, hogy közös tényezők az igények között a kontrol,
a hatékonyság és a vendégek kényelmének megteremtése.
Éppen ezért úgy fejlesztettük ki a rendszert, hogy minden igénynek eleget tegyen a választott felszereltség alapján
a SENSO Comfort-tól a SENSO Smart Touch-ig.
Online és élő kapcsolat minden eszközzel, azonnali esemény és hibaészlelés a hotelmenedzser software-ral
élő kommunikálás révén.
Innovatív megoldásokkal biztosítjuk a személyzet ésszerübb felhasználását az automatizált rendszerek
beépítese által.
Testre szabott funkciók, melyek kiegészítik a vendégek élményeit.
Kifinomult, egyéni, luxus, üvegborítású érintőkapcsolók beépítése a vendégek kényelmének megteremtéséért.
©

2016

Egy villanyvezérlo központon
keresztul a vendég könnyen
hozzáfér a szobában lévo
világítótestek kezeléséhez.
A központ teljesen
testreszabott megoldást
valósít meg, így megnövelve
a vendég kényelmet és
ugyanakkor a megtakarítást
a központ recepcióból való
vezérelhetosége által.

A bíztonság és a
kezelhetőség fontos szerepet
játszik a CALIROM
rendeszerek kiépítésében.
Ezért fejlesztettük ki a Senso
Recovery Cloud applikációt,
mely által az ön adatai
mindig biztonságban vannak.
Ez a rendszer állondó
jelleggel feltölti az adatokat a
cloud rendszerbe, így egy
esetleges meghibásodás
esetén rögtön vissza lehet
állítani a rendszert, így időt
spórolva és megteremtve a
vendégek teljes kényelmet.

A Senso Reports modul arra
van kifejlesztve, hogy ön
állandó jelleggel és teljes
mértékben ura legzen a
szállodában történő
eseményeknek. Ez a rendszer
megkönnyití a szemelyzet
beosztását és ugyanakkor
számot tart az egész CALIROM
rendszer müködéséről.
Ugyanakkor belső
információkat szolgáltat a
személyzet és a vendégek
mozgásáról, hogy ön
könnyebben és hatékonyabban
tudja meghatározni a
szemelyzet munkakörét.

Ahhoz, hogy lépest tartsunk
az innovatív rendszerekkel,
kifejlesztettük a Senso Touch
applikaciót, melyet a vendég
a check-in után letölthet oko
s eszközére és általa teljes
mértékben vezérelheti a
szobájában levő rendszereket.
A vendég saját okos eszköze
által tudja módosítani a
szobája kivilagításat,
hőmérsékletét, kérhet room
service-t, vagy aktiválhatja a
DND (kérem ne zavarjanak)
funkciót. Ez 100%-os
kényelmet nyújt vendégeinek.

A CALIROM RENDSZER MŰKÖDÉSE

Olvassa le a QR-kódot és nézze a CALIROM
rendszer bemutató videóját a 2015-ös Romhotel kiallításán.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, az alábbi elérhetőségeken
keresztül tudja felvenni velünk a kapcsolatot.
Elérhtőségünk: info@liontechkft.com, vagy Tel. : +36209561922
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Teljes élmény kifejlesztése a hotel szoba körül

A tehnológiai fejlesztések nagy mértékben megkönnyítik munkánkat olyannyira, hogy teljes mértékben függünk töllük.
Így a szállodákban is gyakori eset a rendszerek külső tényezők hatására való meghibásodása.
Ezek a tényezők nagy mértekben hatnak a vendeg szállodaban töltött
élményeire. A CALIROM erre is megoldást nyujt!
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Teljes élmény kifejlesztése a hotel szoba körül

Arra lett kifejlesztve, hogy adatokat gyűjtsön a személyzet és vendégek mozgásáról a szállodán belül és ez által
könnyebben átlátható legyen a személyzet beosztása és a vendégek szükséglete. A Senso Reports az a rendszer,
melyre minden szállodának szüksége van.
A Senso Reports segítségével ön testreszabott és pontos jelentéseket
kap a személyzet mozgásaról, a CALIROM rendszer
müködéséröl és a szobák helyzetéről.
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ROOM MANAGEMENT SYSTEM
RMS. Integrált megoldások, hatékony menedzsment.

OKOS SZENZOROK
állapot jelentés a vendeg biztonsagáért és kényelméért

APPLIKACIÓK ÉS FUNKCIÓK
kontrol és kényelem

ABLAK HELYZETSZENZOR
FÜRDŐ VÉSZJELZŐ
VÍZ SZENZOR
BEJÁRATI A JTÓ
HELYZETSZENZOR

HATÉKONY ENERGIAGAZDÁLKODÁS
(VILLAMOS ÉS HŐENERGIA)
DISZKRÉT ÜDVÖZLETI FÉNY
INNOVATÍV APPLIKACIÓK –
VEZERLÉSE AZ OKOS ESZKÖZÖKRŐL
BELTEÉRI HŐVEZÉRLÉS, VILLANYVEZÉRLÉS,
DND (Do Not Disturb)
ÉS MRC (Make Room Clean) AKTIVÁLÁS

ONLINE
KÁRTYAOLVASÓ

ELEKTROMÁGNESES
ZÁR

ONLINE KÖZPONTI
VEZÉRLŐEGYSÉG

ONLINE
ÁRAMMEGSZAKÍTÓ

ONLINE
KÁRTYAOLVASÓ

ONLINE
TERMOSZTÁT

ONLINE
MULTICONTROL TABLET

ONLINE ÁRAMMEGSZAKÍTÓ

ONLINE TERMOSZTÁT
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A szálloda közös tereinek hatékony felhasználására nyujtott megoldás.

A CALIROM által, a szálloda közös tereinek ésszerü és
hatékony felhasználásra kidolgozott megoldása segítséget
nyújt a közös terek ésszerü kihasználására és a vendégek
kényelmének megvalósításában.
A falra szerelt online tablet és a recepción müködő alkalmazás
által a felhasználó teljes egészében vezérelni tudja a szálloda
közös tereiben felszerelt vílágitást és a hőmérsékletet.
A rendszer azonnali hozzáférést nyujt a különböző eszközök
kezelésehez, mint a kivilágítás, hőmérsékletállítas, videókivetítő
kezelés, sötétítő kezelés, stb.
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A Senso Control segítséget nyújt a szálloda közös tereinek (SPA, recepció, előterek, étterem és konferenciatermek) hatékony és
ésszerű kezelésében. Ez által a személyzet és a vendég hasznát veheti a folyton megújulásban levő tehnológiai fejlesztéseinknek.
Az automatizált rendszerek kiépítése által vendégeinek felejthetetlen élményben lessz részük.
A falra szerelt online tablet és a Senso Master rendszer által a CALIROM kifejlesztette azt a rendszert, mely által a szemelyzet minden
belső térben testre szabott villany és hőmérsekletállítást tud kezelni, hogy vendégei részere a szállodában töltött idő felejthetetlen
legyen. .
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A Senso SPA az a rendszer mely által korlátozni és ellenőrizni tudja a SPA, külső medence, vagy más helyiségekbe való
belépést. Megoldást nyújt a SPA helyiségeknek a szálloda beléptetőrendszeréhez való csatolásában.
Ez által a vendég a szobájához használt beléptető kártyájat, külön betanított karszalag, vagy okos telefonját
felhasználva tud belépni a megengedett zónakba.
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A legújabb fejlesztéseink körébe tartozik a Senso Hostess megoldás is mely a Senso Master rendszert egészíti ki. Ez által
vendégei zavartalanul hasznalhatják majd a szálloda éttermét a reggeli, vagy a minden költséget belefoglaló (all inclisive)
szolgáltatásokat. Az étterembe szerelt tablet és kártyaolvasó kiegészíti és kapcsolatban van a CALIROM rendszerrel.
A Senso Hostess megoldás kiegeszíti a vendégek élményeit és segítséget nyújt a személyzetnek abban, hogy
hatékonyabban megszervezze a szálloda éttermében történő kiszolgálást. A rendszer által szolgáltatott informaciók
alapján pontosan meg lehet határozni a szükséges ételmennyiséget, megsporolvan a fölösleget.
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Interaktiv applikációk – standard a jövő szállodáiban.

Mert egy magas színvonalú szálloda
és személyzete arra törekszik, hogy
a legmagasabb foku igényeknek is eleget
tegyen, éppen ezért megalkottuk
a Senso Info Stream alkalmazást, mely
könnyű és hatékony kapcsolatot teremt
a szálloda személyzete és a vendégei
között. Az interaktiv alkalmazás
segítségével a személyzet állandó és elő
kapcsolatban van a vedégekkel.
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Interaktiv applikációk – standard a jövő szállodáiban.

Info Stream:
Kapcsolatteremtés a személyzet es vendég között.
Az Info Stream egy innovatív alkalmazás, mely segítséget nyújt a szálloda tulajdonosnak
abban, hogy könnyebben megtudja vendégei szükségleteit és kapcsolatot teremt a szálloda
személyzete és vendégei között.
Röviden fogalmazva az Info Stream egy alkalmazás, mely által a szalloda vendégei
tudomást szereznek a szállodában való tartozkodásuk alatt történő
eseményekről és rendezvényekröl.
Az Info Stream alkalmazás segítségével a vendég szobára
rendelhet, bejelenkezhet rendezvényekre asztalt foglalhat
az étterembe és mindezek által kényelmesebbé teheti
a szállodában töltött idejét.
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12 éve szolgáltatunk innovatív
élmenyeket szállodáknak és vendégeiknek!
2004-ben, Kolozsváron alapított cégünk által azt a célt tűztük ki magunknak, hogy tehnologiai
fejlesztéseink által segítsük a szállodai iparágat lépest tartani az állandó és megújuló igényekkel.
Több éves tapasztalatunk réven sikerült lépést tartani a folyton megújjuló igényekkel.
Állandó kapcsolatunk a szállodai iparággal biztosítja önt arrol,
hogy megoldásaink hatékonyak és korszerűek.

MIÉRT VÁLLASSZON MINKET?
Megoldásaink sokoldalúak és hatékonyak ugy az ellenőrzés, mint az energiatakarékosság szempontjábol.
Segítünk ügyfeleinknek kimagasslodni egy eléggé zsúfolt és telitett iparrésyen.
Munkatársaink évek során szerzett tapasztalata, felkészültsége és ismeretei a szállodai
iparban garancia az ön számára kidolgozott megoldások hatékony kidolgozására.
Sokoldalú és testreszabott rendszereink által minden ügyfelünknek a szükségleteit meg tudjuk valósítani.
24 órás, 7 napos szerviz szolgáltatásunk bíztositja önt afelöl, hogy rendszerünk
állandoan müködik és rendelkezésére áll.

©

2016

Büszkén mutatjuk be ügyféllistánk egy részet, bizonyságtétel afelől, hogy megoldásaink
hatékonyan alkalmazhatók úgy a 30, mint a 400 szobás szállodákban.
GRAND HOTEL TELEFERIC, Poiana Bra?ov
HOTEL KRONWELL, Bra?ov
HOTEL MERCUR, Covasna
MERA RESORT, Venus
SKY CENTER, Ploie?ti
HOTEL INTER, Venus
HOTEL MELODIA, Venus
HOTEL RALITSA, Albena - Bulgaria
HOTEL FOREST BEACH,- Bulgaria

CASA VLĂSIA, Ghermăne?ti
NEW HOTEL EGRETA, Dunavă?u de Jos
HOTEL RIVIERA, Mamaia
HOTEL PICADILLY, Mamaia
HOTEL CAVALERUL, Sighi?oara
HOTEL MERCUR MINERVA, Mamaia
HOTEL COROANA DE AUR, Bistri?a
HOTEL METROPOLIS, Bistri?a
HOTEL TRANSILVANIA, Alba-Iulia

S.C. CALIROM S.R.L.
Flore?ti, Some?ului st., no. 1, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: office@calirom.ro; Tel/Fax: 0364 228 055
www.calirom.ro

HOTEL MARSHAL GARDEN, Bucure?ti
HOTEL DIESEL, Bucure?ti
HOTEL PLEIADA, Ia?i
HOTEL PRIVO, Târgu Mure?
HOTEL ASTORIA, Oradea
HOTEL SUN GARDEN, Cluj-Napoca
HOTEL ARMATTI, Bra?ov
HOTEL AFRODITA, Băile Herculane
HOTEL EPOQUE, Bucure?ti

LIONTECH KFT
Úri utca 16 fsz. 4 Budapest, Magyarország
E-mail: info@liontechkft.com; Tel: +36209561922
www.liontechkft.com
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