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VoIP λύσεις για
VIP φιλοξενία



Υβριδικά & IP τηλεφωνικά κέντρα
η καρδιά της επικοινωνίας του ξενοδοχείου σας!

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες
• Check IN/OUT
• Αλλαγή δωματίου
• Όνομα επισκέπτη
• Δικαιώματα κλήσεων
• Γλώσσα επισκέπτη
• Αφύπνιση
• Μηνύματα
• DND
• Διαθεσιμότητα
• Διαχείριση minibar

HD audio/video conferencing
για επαγγελματικές συναντήσεις!

• 4K video
• Android apps
• Πολλαπλές ταυτόχρονες παρουσιάσεις
• Αποσπώμενα μικρόφωνα
• Εγγραφή τοπικά και στο δίκτυο



Έξυπνες IP τηλεφωνικές συσκευές 
για το προσωπικό και τα δωμάτια!

Τηλέφωνα που ξεπερνούν 
τις προσδοκίες του επισκέπτη
• Προγραμματιζόμενα κουμπιά
• Σύνδεση στο Internet
• Λειτουργικό Android
• Room service
• Promos
• Καιρός
• Τουριστικός οδηγός

PROFESSIONAL HEADSETS

WP820
• Wi-Fi phone
• Εμβέλεια κάλυψης όπου 

υπάρχει Wi-Fi
• Voice Enterprise Roaming
• Μπαταρία που διαρκεί
 όλη μέρα

Δε χάνετε κλήση ποτέ
• Μέχρι 10 SIP accounts
• Εμβέλεια έως και 300 μέτρα
 σε εξωτερικό ανοικτό χώρο
• Μπαταρία που διαρκεί
 όλη μέρα

Ένα control panel
μπροστά σας
• Call park/pick-up
• Αuto-attendant
• Εμφάνιση Βridged line
• Φωτεινή ένδειξη γραμμής

• Check IN/OUT
• Speed dial
• Μέχρι 200 θέσεις BLF 

(160 από τα expansion modules 
+40 από την συσκευή)

• Κλιμακωτός σχεδιασμός

*Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο



INTEGRATION WITH PROPRIETY MANAGEMENT SYSTEMS (PMS) 

PMS INTEGRATION MULTI SYSTEMS INTEGRATION ADVANTAGES  

• Large list of PMS systems already 
supported. 

• Integration with major PMS systems 
worldwide (Oracle Opera Fidelio, 
Comtrol, Protel, OnQ Hilton, …). 

• Adding new PMS systems continu-
ously with different PMS manufac-
turer worldwide. 

• Easy integration with new PMS sys-
tems using standard protocols. 

• We offer our char’s standard proto-
col based on XML or JSON for new 
developments. 

• Technical Agreements signed with 
PMS systems. 

• An unique application to centralize 
all external hotel systems where the 
interaction between those systems is 
required. 

• Possibility to integrate with Hotspot 
(wi-Fi access) systems. 

• Possibility to integrate with TV sys-
tems. 

• Possibility to integrate with Lock Key 
systems and other automation sys-
tems. 

• pmslink is able to control multi-PBX 
systems or multi-PMS systems. 

 

• Works as a service in Windows O.S. 

• Certification with major PMS/PBX 
vendors. 

• Increasing the integration with new 
systems (PBX, PBX, Hotspot, …)
continuously. 

• Technical remote support offered by 
char directly. 

• More than 20 years of experience in 
the hospitality market. 

• More than 40.000 users worldwide 
using our Call Accounting and hospi-
tality solutions. 

 

www.partnernet-ict.com 

pmslink is a middleware software that integrates the Grandstream system (PBX) 
with any Proprietary Management System (PMS) supported by char.  

    

    

    

More than 100 PMS systems already 
integrated, adding new systems  
continuously ... 

Ξενοδοχειακές Συσκευές Δωματίου
Ιδανικές για τα πιο σύγχρονα δωμάτια ξενοδοχείου!

Το pmslink είναι ένα middleware λογισμικό που ενοποιεί τηλεφωνικά κέντρα (PBX) με οποιοδήποτε από τα PMS που 
υποστηρίζει η char. Η λίστα των υποστηριζόμενων PMS από την char, μεγαλώνει διαρκώς.

Συνδέστε το PMS του ξενοδοχείου σας με οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο

Το BroxNet BRX401-FIPC είναι ένα PoE Ethernet Extender των 100 Mbps που επιτρέπει μετάδοση έως 400m μέσω 
συνεστραμμένου ή απλού ζεύγους καλωδίων, ή 500m μέσω ομοαξονικού καλωδίου με έξοδο PoE. Το BRX401-FIPC 
είναι συνδυασμός 2 συσκευών, της SV-Unit και της IPC-Unit.

BroxNet PoE Switch

HD IP Video Stream

• Αντιβακτηριδιακό πλαστικό, ελεγμένο για να 
αναστέλλει το 99,9% της ανάπτυξης βακτηρίων.

• Πλήκτρα ταχείας κλήσης που προσαρμόζονται 
εύκολα και αφήνουν τις υπηρεσίες και τις ανέσεις του 
ξενοδοχείου, στα χέρια του επισκέπτη.

• Στέρεη και δυνατή κατασκευή που διασφαλίζει ότι 
το τηλέφωνο παραμένει στη θέση του, στο γραφείο ή 
στο κομοδίνο.

• Πλήρως προσαρμόσιμο εξωτερικό πλαίσιο, ιδανικό 
για τοποθέτηση της φίρμας του ξενοδοχείου ή 
οδηγιών κλήσης.

• Μεγάλη και φωτεινή οθόνη ένδειξης αναμονής 
μηνυμάτων, που ειδοποιεί τους επισκέπτες για νέα 
μηνύματα. Συμβατή με όλα τα μεγάλα PBXs

*Οι συσκευές διατίθενται σε Matte Black και Silver Pearl αποχρώσεις

Switches & Υβριδικά δίκτυα
αναβαθμίστε το δίκτυό σας γρήγορα, εύκολα, οικονομικά!



• 24 και 48 Gigabit Ethernet data ή PoE+ ports
• Gigabit Ethernet SFP uplink ports ή 10 Gigabit 

Ethernet SFP+ uplink ports
• 10 Gig virtual chassis bandwidth έως 4 switch 

(stacking) ή 216 ports
• Υποστήριξη perpetual και fast PoE+ σε όλα τα 

μοντέλα PoE
• Μοντέλα Compact fanless για περιβάλλοντα εργασίας 

(πχ reception)

• Core switches
• Διαχείριση cloud
• Ποικιλία Power Budget ανάλογα με τις ανάγκες του 

ξενοδοχείου.
• Future-ready με υποστήριξη εφαρμογών multimedia 

με wire-rate multicast
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών (QoS)
• Μοναδική εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ικανοποίηση 

πελατών

Δικτυώστε το ξενοδοχείο σας
με Enterprise Grade δικτυακό εξοπλισμό.

IP & DECT Ruggedized Ασύρματα τηλέφωνα
Η ιδανική λύση επικοινωνίας με όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου!

• Ανθεκτικές συσκευές IP65 ή IP44
• Τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth
 για υψηλής ακρίβειας γεωγραφικό προσδιορισμό
• Ποιοτικός Quality HD ήχος σε θορυβώδη 

περιβάλλοντα
• Push-to-talk

*Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο

• Οικονομική λύση για on-site ασύρματη 
κάλυψη σε ψηφιακά ή ΙΡ δίκτυα

• Επιτρέπει κάλυψη δικτύου στα πιο 
δύσκολα σημεία με την χρήση εξωτερικών 
κεραιών

• Κατάλληλο για όλα τα μεγέθη 
ξενοδοχείων



Wi-Fi 5 & 6 Access Points
Ιnternet παντού στο ξενοδοχείο σας!

• Διαχείριση σε cloud
• Χωρίς ανάγκη επιπλέον controler
• Εμβέλεια μέχρι 300m
• Πάνω από 700 συνδέσεις
• 4x4 κεραίες MIMO ως 1,7Gbps
• Πολλαπλές ασύρματες ζώνες

• Voice Enterprise Roaming
• Smart Analytics που επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

πάρει στρατηγικές αποφάσεις για την αύξηση 
της κερδοφορίας της

• Location Services

GS wave mobile app
ένα IP τηλέφωνο στο κινητό σας!

Rainbow Guest Connect
Μια εφαρμογή για κινητά που θα 
κάνει τους πελάτες σας να αισθανθούν 
πραγματική φιλοξενία!

• Δωρεάν κλήσεις στα εσωτερικά
• Βίντεο κλήση
• Messaging
• Chat
• Τηλεφωνικός κατάλογος LDAP

• Εφαρμογή για κινητά, προσωποποιημένη με το 
λογότυπο του ξενοδοχείου και τις υπηρεσίες του.

• Συνδέει τον πελάτη με τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου 
(μέσω chat text, audio ή video call)

• Επικοινωνήστε με τον πελάτη όπου και αν βρίσκεται 
μέσα στο ξενοδοχείο

• Οι πελάτες μπορούν να κάνουν κλήσεις μέσα από την 
εφαρμογή 

• Διασύνδεση με το τηλεφωνικό σύστημα του 
ξενοδοχείου

• Απλό στην χρήση web portal για τον διαχειριστή του 
ξενοδοχείου



Facility control
έξυπνα συστήματα ασφαλείας που “μιλούν” μεταξύ τους!

Gateways
ανοίξτε όλες τις πόρτες στην επικοινωνία!

• Εύκολη, web based διαχείριση
• Απεριόριστες δυνατότητες σύνδεσης
• Υβριδικές λύσεις
• Modular συσκευές

• RFID Access
• HD camera
• Audio/Video intercom
• Άνοιγμα πόρτας
• Καταγραφή ωραρίου 

προσωπικού
• Εγγραφή τοπικά 

ή στο δίκτυο

GXV3500
• Κέντρο ανακοινώσεων 

που συνδέεται με ηχητικό 
σύστημα

• Μετατρέπει την παλιά camera 
σε ‘‘έξυπνη’’ camera SIP

• Μετατρέπει το αναλογικό
 video σε ψηφιακό και 

αντίστροφα

• Full HD video
• Νυχτερινή λήψη
• Ανθεκτικότητα σε καιρικές συνθήκες
• IP account για τηλεφωνικές κλήσεις
• Απομακρυσμένη διαχείριση 

*Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο



Envelope sales@partnernet-ict.com     Home www.partnernet-ict.com

GR +30 210 710 0000 CY +357 22 00 40 20 RO +40 312 294 758 BG +359 249 16230 UK +44 2038 683 436 USA +1 302 257 7770

Σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ένα δίκτυο 2000 συνεργατών
θα σας εξυπηρετήσει προσφέροντάς σας την ιδανική λύση για το ξενοδοχείο σας!

Ρωτήστε μας!


