
Otel Çözümlerimiz

Konuklarınız için gelişmiş deneyim.
Oteliniz için gelişmiş enerji verimliliği.



Otel Konuk Odası Yönetimi

> Enerji tüketimini izleyin ve kontrol edin

> Bakım ihtiyaçlarını tespit edin ve proaktif bir 

şekilde çözün

> Temizlik hizmeti taleplerini kolaylaştırın

> Sorunları uzaktan çözün

> Ziyaretçi memnuniyetini ve bağlılığını iyileştirin

> Cironuzu artırın

> %25-44 düzeyinde belirgin bir enerji tasarrufu 
sağlayın

Operatörler; ziyaretçi odası analitikleri, oda 

doluluğu bazlı enerji yönetimi ve konuklara yönelik 

sezgisel teknolojimiz sayesinde; otel enerji 

tüketimini azaltabilir, operasyonel verimliliği 

iyileştirebilir ve ziyaretçilere bekledikleri konforu, 

kontrolü ve kolaylıkları sağlayabilir.

https://www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/hotels/guest-room-management.jsp


Otel Konuk Odası Yönetimi

https://www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/hotels/guest-room-management.jsp


Otel Konuk Odası Yönetimi

Oda Kontrol Cihazları

Optimum konfor ve enerji verimliliği için HVAC 

kontrolü

Uygulamaya özel oda kontrol cihazları, DDC 

sistemlerinin kullanıcı dostu termostatlar ile kontrol 

edilmesi seçeneğini sunar. Enerji verimliliği ile 

konforun optimum hale getirilmesi, yatırım geri 

dönüşünü en üst düzeye çıkarırken unutulmaz bir 

kullanıcı deneyimi sunar.

https://www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/hotels/guest-room-management.jsp


Otel Bina Yönetimi

> Tüm sistemlerin izlenmesi ve kontrolü için tek bir teknoloji platformu
> Güç, aydınlatma, konuk odaları, güvenlik ve HVAC kontrol sistemleri ile yerleşik entegrasyon
> Varlık yönetimi gibi 3. şahıs sistemlerinin sorunsuz entegrasyonu için yerleşik açık protokoller
> Sadakati ve kazancı geliştirin
> Otel personeli ve sistemin verimliliğini artırarak işletme harcamalarını azaltın
> Büyük enerji tasarrufu sağlayın

Bina Yönetimi şunları sunar:

Bağlantılı oteller, tüm bina sistemlerini entegre ederek ve pro

aktif bakım sağlayarak otel verimliliğini artırır, harcamaları 

azaltır ve konuk şikayetlerini azaltır. Kullanıma hazır otel 

analitikleri, ekipmanın ne zaman verimsiz çalıştığını ve enerjiyi 

israf ettiğini belirlemenize yardımcı olur ve böylece işletim 

harcamalarını azaltabilir ve ekipmanın kullanım ömrünü 
uzatabilirsiniz.

https://www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/hotels/building-management.jsp


Otel Güç Yönetimi

Otel güç yönetimi karmaşık ve zorlayıcıdır. 

Sistemler 7/24/365 çalışır. Kesintilerden 

kaçınmak en önemli önceliktir. Oteller enerji 

kullanımı ve yoğun talebi azaltmalı, şebeke 

kesintilerine karşı koruma sağlamalı, güç 

dağıtım sorunlarını öngörmeli, ekipman 

sorunlarını tespit etmeli ve bunların tümünü 

güvenli ve güvenilir bir elektrik dağıtım sistemi 
sağlarken yapmalıdır.

> Kritik yükler, standart yükler, talep karşılama yükleri, temiz enerji yönetimi, EV şarjı

> Güç faktör düzeltme, gerilim optimizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynakları

> Güç sürekliliği sağlarken yangın ve elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlayan 
endüstri lideri ürünler

> Konuklara ve personele güvenlik, güvenilirlik ve konfor sağlayın

> Daha az işletme harcaması için operasyon ve enerji verimliliğini artırın

> Daha uzun ekipman ve genel tesisat kullanım ömrü ile sermaye harcamalarını azaltın

Güç Yönetimi şunları sunar:



Otel Ortak Alan Yönetimi

Ölçeklendirilebilir ve entegre otel 

çözümlerimiz C-Bus, KNX, DALI, DMX 

protokolleri desteği ile otellerin ortak kullanım 

alanları, konferans salonları ve sahne 

alanlarının esnek ve dinamik kontrolüne 
olanak sağlar.

> Otelde aydınlatma, perde ve klima kontrolü için otomatik ve sezgisel oda sahneleri

> Alan birleştirme/bölme, kademelendirme uygulamaları, yüksek güç kısma, ses, video, projektör kontrolü

> Otelin aydınlatma, asansör, HVAC, yangın ve güvenlik sistemlerinin tek bir entegre bina yönetim sistemine 

entegrasyonu > Otomatik, sezgisel ve tekrarlanabilir oda sahneleriyle kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkarırken 

personelin zamanından tasarruf sağlar

> Enerji kullanımını doluluk, zaman planlama ve ortam aydınlatması algılamayı temel alarak otomatikleştirin

> Yüksek düzeyde konfor sağlarken enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarın

https://www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/hotels/common-area-management.jsp


Oteller için SmartStruxure Çözümü

• Building Analytics, StruxureWare Building dahil Akıllı Bina Hizmet Planları
Operation ™ Bulut Yedekleme ve Devreye Alma.
• Enerji ve Kaynak Danışmanlığı dahil Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri;
Enerji Ölçümü, İzleme ve Raporlama; Stratejik Enerji Sağlama; ve
Kurumsal Sürdürülebilirlik Çözümleri.

SmartStruxure Oteller için eksiksiz hizmet grubu şunları içerir:

Ziyaretçi Memnuniyeti

Operasyonel Verimlilik

Enerji Verimliliği

Sürdürülebilirlik

Bina Hizmetleri


