
Szállodai 
Wi-Fi megoldások
A legkisebb panzióktól a legnagyobb szállodákig



Stabil, hibamentes Wi-Fi hálózat  
a szálloda igényeire szabva

A szállóvendégek, csak-
úgy mint otthon, a  
szállodai szobában is 
igénylik az internethasz-
nálatot, amihez manapság 
már nem elég a vezetékes 
kapcsolat. Egyre nagyobb 
a jelentősége a megfelelő 
Wi-Fi hálózatnak.

Wi-Fi a szobákban Wi-Fi az éttermekben
A közösségi terekben 
szabadidejüket töltő ven-
dégek kezében ma már 
állandóan ott a mobiltele-
fon és tablet, akik számá-
ra egyidejűleg kell biztosí-
tani a folyamatos internet 
hozzáférést a megfelelő 
lefedettséggel.

Stabil net a konferen-
ciatermekben
Napjaink konferencia- 
turizmusában az üzleti 
vendégek elégedettsé-
gének és visszatérésé-
nek egyik legfontosabb 
paramétere a hibamen-
tes, nagy sávszélességű 
internet biztosítása a 
konferecia ideje alatt.

Külső területek  
teljes lefedése
Ahogyan a vendégek 
megjelennek a szálloda 
falain kívül, úgy a Wi-Fi 
szolgáltatás iránti  
igényük is, hisz ugyanúgy 
szeretnének internetezni 
akár a medence mellől is.

Kézben tartott felügyelet 
Egyszerű, térképnézetes felületén áttekint-
hető, és a rendszergazda által menedzselhető 
az egyedi vendégigényeknek megfelelően. 
Könnyedén módosítható, bővíthető akár egy 
laptop vagy tablet kijelzőjéről is. 

Egyedi vendég voucher kódok, melyek  
kiadását, meghosszabbítását egy recepciós 
vagy éttermi munkatárs is kezelheti.

Referenciáink: Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program:
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden 
idők legnagyobb, turisztikai fejlesztéseket összefo-
gó kormányzati ernyőprogramja. Célja, hogy Magyar-
országot Közép-Európa turisztika központjává tegye 
innovatív és komplex fejlesztési projektek támogatá-
sával. 
A szállodai Wi-Fi rendszerek a Kisfaludy Program 
szálláshelyfejlesztési pályázataiban nem önálló 
tevékenységként akár 70% állami támogatással 
pályázhatók!
További információ: kisfaludyprogram.hu/ 

Párisi Udvar



termékcsalád
Kontroller: Omada Controller Szoftver

A TP-Link ingyenes szoftvere lehetővé teszi, több száz - akár 
különböző helyekre telepített - EAP kényelmes és hatékony 
menedzsmentjét egyetlen központi munkaállomásról.

Szobákba, folyosókra:

EAP115-Wall és EAP225-Wall
A tökéletes szobai „mindenes”. Egy 
kapcsolónyi méretben egyszerre ve-
zetékes és vezeték nélküli kapcsolatot 
biztosít.

EAP245
A szálloda folyosóján elhelyezve 3-4 
szoba számára képes Wi-Fi kapcso-
latot biztosítani.

Konferenciatermekbe:
EAP320
Képes a legnagyobb elvárásokat tel-
jesíteni, egyidejűleg akár 100 eszköz 
kiszolgálására is képes.

Éttermekbe, közösségi terekbe:

EAP225
A leggyorsabb vezeték nélküli 
internet kapcsolat biztosítását teszi 
lehetővé egyszerre sok felhasználó 
számára. Létszámtól függően egy 
térben akár több is elhelyezhető.

Külső terek lefedésére:

termékcsalád

Szobákba, folyosókra:

Kontroller: hardveres Wi-Fi kontroller - AC50 és AC500

Az Auranet vezeték nélküli kontroller nagy megbízhatóságú, 
alacsony fogyasztású menedzsment eszköz a Wi-Fi hálózat 
teljeskörű menedzsmentjére. 

Éttermekbe, közösségi terekbe:

Konferenciatermekbe: Külső terek lefedésére:

CAP1200
A szálloda folyosóján elhelyezve 3-4 
szoba Wi-Fi kapcsolattal való ellátá-
sára képes.

CAP1750
Legmagasabb teljesítményével 
képes a legnagyobb elvárásokat is 
teljesíteni, ami konferenciák során 
felmerülhet.

CAP1200
A közösségi terekben egyszerre 
sok felhasználó számára biztosítja a 
stabil Wi-Fi kapcsolatot. 

CAP300 - Outdoor
Kültéri, időjárásálló, villámvédelemmel 
ellátott kültéri hozzáférési pont.

EAP225-Outdoor
Kültéri, időjárásálló, villámvéde-
lemmel ellátott, nagy sebességű 
hozzáférési pont a tökéletes Wi-Fi 
élményért.

Nincs  licenszdíj!
Korlátlanulbővíthető

Nincs  
licenszdíj!

Korlátlanulbővíthető



Facebook azonosítás, hogy köny-
nyebben megtalálják szállodáját!

Vendégei Facebook azonosítás során 
tudják igénybe venni a Wi-Fi szolgálta-
tást, ami vendégei hírfolyamában  
láthatóvá válik, így válik marketing  
értékké. 

Miután vendégei három egyszerű lé-
péssel bejelentkeztek az ingyenes 
Wi-Fi igénybe vételéért, a Facebook-on 
könnyedén megtalálhatják az Ön  
szálláshelyét és like-olhatják is.

Kapcsolat:
Dr. Kilbertus Viktor  
viktor.kilbertus@tp-link.com   
+36 30 455 7067
http://www.tp-link.com/hu/ 

Csatlakozzon!

Jelentkezzen be!

Böngésszen!

1. lépés

2. lépés

3. lépés


