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Control4 Suite Systems

Akıllı Otel. Akıllı Fikir.

İdeal kontrol çözümleri.
Control4 Suite Systems, konukseverlik sanayisi için ideal
otomasyon ve enerji yönetim çözümüdür. Ekonomik,
ölçeklendirilebilir platformu, standartlara dayalı kablolu
ve kablosuz teknolojisi ve kapsamlı entegrasyonuyla
Control4; her yapı için akıllı, gerçekçi, esnek bir çözümdür.
Suite Systems; gerçek bir tasarruf sağlarken, çevreci
olmanızı ve misafirlerinize üstün, kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunmanıza izin verir.

Misafir deneyiminin
yeniden tanımlanması

Akıllı bir yatırım.

Yapınıza bir kontrol çözümü eklemek çok

Kullanımı Kolay

mantıklıdır. Control4 Suite Systems ile;
aydınlatma, perdeler, iklimlendirme, eğlence

Control4 Suite Systems, misafirlerinizin

ve güvenlik kontrollarını tek bir platform

kolayca kullanabileceği sezgisel çözümler

Control4 Suite Systems; otel ve tatil

kullanarak ve uyumlu merkezi yönetimin

sunarak siz ve misafirleriniz için günlük

köyleri için standart temelli, kapıdan

keyfini çıkartarak bütünleştirebilirsiniz.

yaşamı kolaylaştırır.

Control4 Suite Systems ayrıca siz ve

Enerji Verimliliği

misafirleriniz için güçlü enerji yönetim

Control4 Suite Systems; boş odalarda

sürede önemli tasarruflar yapıp yatırımınızın

aydınlatma ve iklimlendirmeyi idare ederek

gerçekten geri döndüğünü fark edersiniz.

ve misafirlere çevreci ortamlar vererek,

yararlanırken, misafirleriniz de misafir odası

ve eğlence kontrol teknolojisidir.
Misafirleriniz; perdeleri, aydınlatmayı, oda

çözümlerini de olası kılar, böylece kısa

Ve kar hanesindeki avantajlardan

perdelere uzanan ilk otomasyon

paranın ve kaynakların korunması için sade
bir yol sunar.

ısısını, oda durumunu, televizyonu, müziği
ve video sistemlerini kontrol etmek için
tek bir kumanda kullanacaklardır. Aynı
kumanda ile misafirleriniz uyandırma
saatlerini programlayabilir ve vale, house-

deneyimini gerçekten yeniden keşfederek,

keeping, oda hizmeti, spa ve gibi hizmetler

kişiselleştirilmiş bir konfor içinde

için de talepte bulunabileceklerdir,

olacaklardır.

böylece onlara kaldıklar süre kapsamında

Ekonomik
Control4 Suite Systems; pratik, güvenilir bir
otomasyon sisteminin yararlarını bütçenize
uygun bir fiyatta size getirir.

mükemmel bir ortam sağlanmış olacaktır.
Control4 Suite Systems, her bir misafir
için profil saklayabilir, böylece bir sonraki
gelişlerinde otomatik olarak odayı
ayarlayıp her seferinde kişiselleştirilmiş

Kurulumu Kolay
Control4 Suite Systems; yeni binalarda veya
mevcut yapıların tadilatlarında hem kablolu
hem de kablosuz çözümler sunmaktadır.

konfor ve rahatlık sağlayabilirsiniz.
Çevreci ayarlamalarla misafirlerin ışık
seviyesi, oda ısısı ve çarşaf değişim
sıklığını seçmeleri sağlanır. Misafirleriniz
enerji idaresi için karar verdiklerinde,
sadece çevreye katkıda bulunmakla
kalmayıp, paradan da tasarruf
ediyorsunuz.

Enerji yönetiminin olumlu gerçekleri

Sizin için oluşturulmuş çözümler
Control4 Suite Systems, misafir deneyimini

oteliniz LEED (Leadership in Energy and

gerçekten iyileştirirken aynı zamanda

Environmental Design:Enerji ve Çevre

enerji tasarrufu gücünü de sağlar.

Tasarımında Öncülük) belgesi için yeterli

Isıtma ve soğutma sistemini otomatik

hale gelmiş olur.

olarak ayarlayabilirsiniz. Işıkları, eğlence
sistemlerini ve odada bulunan herhangi
bir elektronik aygıtı misafir çıkar çıkmaz
kapatabilirsiniz. Sadece bu bile enerji
tasarrufunda önemli bir rakam oluşturur.
Aslında, birçok otel, enerji otomasyon
kurulumunu iki veya üç yıl içinde telafi
eder. Control4 Suite Systems de eklenince

Control4 sisteminin kablosuz özelliği,

Control4 Suite Systems, eksiksiz bir

Otel otomasyonuna yapılan bu

geleneksel yapılarda masraflı kanal ve

‘kapıdan perdeye’ otomasyon çözümü

ölçeklendirilebilir, ekonomik yaklaşım;

kablolama işlemlerini ortadan kaldırır-

veya basit iklimlendirme kontrolu sağlar.

Control4 Suite Systems için özeldir.

inşaat masraflarında tasarruf yapılır ve

Control4 Suite Systems hakkındaki

Control4, IEEE standart temelli kablolu

daha az inşaat malzemesi tüketerek

en iyi şeylerden biri; modüler ve

ve kablosuz teknolojiyi içerir, bu

çevreye katkıda bulunulur.

ölçeklendirilebilir olmasıdır. Enerji yönetimi

yüzden kontrol özellikleri eklemek veya

gibi bir özellikle başlayıp, gerçek enerji

değiştirmek ve bunları geniş kapsamlı bir

tasarrufunu deneyimleyebilirsiniz ve

ürün yelpazesiyle birleştirmek sizin için

daha sonra bütçeniz elverdiğince diğer

kolaydır.

özellikler ve işlevleri ekleyebilirsiniz. Veya
Control4 Suite Systems platformunu
lüks suitlerinizde kurmaya başlayıp,
hazır olduğunuzda diğer odalara da
ekleyebilirsiniz.

Esnek platform ve kablosuz çözümleri ile
Control4 Suite Systems, yeni otel inşaatları
veya mevcut otellerde tadilat için ideal bir
çözüm haline getirir, bu da tarihi yapılar
için özellikle yardımcı bir öğedir.

Güçlü, zarif ürünler

Suite Systems Kontrol Üniteleri

Concierge hizmeti

Sistem Uzaktan Kontrol – Sistem Uzaktan
Kumanda SR-250; liste navigasyon ve

Operasyonun ‘beyinleri’ olan Süit Kontrol
Üniteleri; odadaki akıllı aygıtlar üzerinde
sahne arkası yönetimi sağlar.

Termostatlar

basit tek-dokunmalı emirler için önceden
ayarlanmış düğmeler içeren OLED arkadan
ışıklı bir ekran içermektedir.
Klavye – Özelleştirilebilir, önceden

Kablosuz termostatlar, Control4 ağı ile

ayarlanabilir, tek dokunuşlu kontrol

çift yönlü iletişim ve sorunsuz bütünleşme

işlevselliğinin gücünü zarif klavyelerimizle

sağlayarak, odadaki diğer akıllı cihazlarla

deneyimleyiniz.

etkileşime girebilen ve önemli enerji

Aydınlatma Kontrolu

tasarrufları sağlayan iklim-kontrol
fonksiyonları sağlamaktadır.

Arayüzler

Control4 dimmerler ve anahtarlar kolayca,
mevcut ışık anahtarlarının yerine geçer
veya inşaat sorunu olmadan ışıkların ve

Zarif dokunmatik ekranlar, sezgisel

elektronik ekipmanın eksiksiz kontrolunu

kumandalar ve ekran üzeri navigatörler,

sağlamak üzere çıkışlara takılabilirler,

ve sade tuş takımları ile misafirlerinize

böylece işletim faturalarını düşürebilir,

kullanımı kolay kontrol sunabilirsiniz.

ampul ömrünü uzatabilir, doğal kaynakları
koruyabilir, ve önceden belirlenmiş,

Ekran Üzeri – Control4 Sistem Kumanda

tek dokunuşlu aydınlatma ortamlarının

kontrolunu kullanarak misafirleriniz

rahatlığını sağlayabilirsiniz.

odadaki televizyonlarından eksiksiz akıllı
kontrolun keyfini çıkarırlar.
Dokunmatik Ekran – Control4 uygun
interaktif bir ekrandan misafirlerinize
eksiksiz akıllı kontrol sağlayan bir dizi
dokunmatik ekran sunmaktadır.

Control4 Suite Systems Concierge Hizmeti, kişiselleştirilmiş misafir deneyimi kavramını
bir adım öteye götürür ve otellerin iş verimliliğini fazlalaştırırken, bir yandan da çevreci
girişimler sunar. Concierge hizmeti, her misafirin eşi olmayan, özel deneyimine katkıda
bulunmak üzere otellerin özelleştirilebilir dijital uygulamalar seçmesine izin verir. Misafirler
kolaylıkla rezervasyon yapabilir, etkinlikleri öğrenebilir ve otel odalarındaki rahatlıkları
bozulmadan hizmet siparişleri verebilirler. Kendi odalarındaki televizyondan Facebook ve
Twitter sayfalarına da girip, kendi etkinlik programlarına uyan randevular verebilirler:
Program uygulaması – kişisel bir etkinlik takvimi sunar
Rezervasyon uygulaması – misafirlerin otel de spa, yemek rezervasyonları yapmasını
ve otel tarafından sunulan diğer etkinliklerden faydalanmasını sağlar
Oda servisi uygulaması – misafirlerin oda servisi, ’rahatsız etmeyin servisi’,
havlu ve oda temizliği talep etmesine izin verir
Özelleştirilebilen Otel Uygulama Hizmeti, otellerin misafirlerine kalma sürelerince
seçebilecekleri uygulamaları sunan bir platformdur. Oteller her odada ciltli otel özeti
kitaplarına olan gereksinimi ortadan kaldırarak basımla ilgili masraflar ve kaynaklarda da
tasarruf yapmış olurlar. Dijital bir özet ile; bilgi, etkinlik ve oda hizmeti menüleri gerçek
zamanlı güncellemeler ve günlük spesiyalleri bulunduracak şekilde anında değişebilir.

Sistem yönetimi

Standart kontrol paketleri

5 Yıldız

4 Yıldız

3 Yıldız

Kapsamlı Misafir

Tam Misafir Odası

Temel Taban

Odası Çözümü

Çözümü

Geniş Çözüm

HotSOS Çağrı biletleme sistemi

•

•

•

PMS Entegrasyonu

•

detaylı kontrol vermek üzere tasarlanmış olan bu yazılımın öğrenmesi ve

Süit Kontrol Ünitesi SC-200

•

•

•

kullanımı kolaydır.

7” masaüstü dokunmatik ekran

•

Concierge hizmetleri

•

Control4 Suite Systems çözümünün en etkili özelliklerinden biri,
misafirlerinizin hiçbir zaman göremeyeceği bir şeydir: Sistem Yönetim
Yazılımı. Size, merkezi, uzak bir konumdan misafir odalarıyla ilgili eksiksiz,

Web-temelli
Entegre PMS

Kapı zili, özel, hizmetli ve ortam

•

•

Ana anahtar ve hizmetler

•

•

Şebeke yönetimi

Banyo aydınlatma

•

•

Misafir tercih motoru

Isı kontrolü

•

•

Şebeke aygıtları, pil aygıtları, bakım nesnelerine hızlı bakış

Perde kontrolü

•

•

Ve oda güncellemeleri

Ana aydınlatma,

HOTSOS entegrasyon: ikaz, programlanmış hizmete öncelik vermek

ışık ve ortam kontrolü

•

•

•

•

•

•

Yerel ve NOC özelliklerinin idaresi
Hizmet ikazları

kontrolü

Perde ve minibar için
kablosuz arayüz
Kablosuz 2 yönlü kumanda
Aydınlatma, iklimlendirme ve
kilitler (5 odaya kadar)

•

Minibar
Control4 navigasyonla, misafirler sezgisel ekran üzeri arayüzler ile mini
barda bulunan nesneler hakkında bilgilendirilmektedirler. Minibarlar sisteme
programlanarak; kapı hareketi, otomatik doldurma talepleri ve daha fazla
bilgiyi gösterebilirler, böylece personel saatlerine daha az yük getirerek misafir
isteklerinin her zaman yerine getirildiği yönetim tarafından garantilenmiş olur.

Perdeler
Control4 Suite Systems navigasyonunu kullanarak, misafirler ve personel kolaylıkla
perdeleri açabilir, kapatabilir veya durdurabilir. Bu özellik sayesinde işletmeler
enerji verimliliğini en yüksek seviyeye çıkarırlar, misafirler için hoş geldin ortamları
yaratırlar ve pencere perdeleri üzerindeki motorları izleyebilirler. Misafirler ise,

Geniş entegrasyon

mahremiyet sağlamak ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için perde ayarlarını
kişiselleştirme becerisinin keyfini çıkaracaklardır.

Akıllı Şebeke Anahtarlaması
Otel yönetim sistemleri ve ağlarıyla sorunsuz bir şekilde etkileşerek
ve hemen hemen her sağlayıcıdan elektronik aygıtlar arasındaki
iletişime olanak tanıyarak Control4 Suite Systems, kısmi veya tam
misafir odası kontrolunu sağlamayı kolaylaştırır.

Lorica Room Center, konukseverlik sanayisinin gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanmış bir şebekedir. LRC; gerçekten uyumlu bir otelin IP ağı için sabit disk,
yazılım, kablolama, yönetim, güvenlik ve destek sağlayan kapsamlı bir çözümdür.
Tüm bunları yaparken kablolama masraflarını önemli ölçüde düşürür ve süregelen
destek için yeterli işlevselliği de sağlar.

Marquee / DND / MUR
Control4 sistemi; kapı sistemine tepki vermek, catering tarafından

Audio / Video

alınması gereken yemek arabalarını saptamak ve ‘rahatsız
etmeyin’, ‘odayı temizleyin’ gibi ikazları idare etmek için kolayca

Tek bir kumanda ile odada bulunan herhangi bir audio/video ekipmanı kontrol

programlanabilir. Marquee; oda numarasını gösteren bir dış oda

edilebilir, bunlar arasında stereo hoparlörler, televizyonlar, DVD çalarlar, iPod

kapısı istasyonudur ve iki LED ışıkla birlikte oda için bir zil sesi

doklar ve daha fazlası bulunmaktadır. Sezgisel ekran üzeri arayüzler misafirlere

özelliğini de bulundurur, böylece odanın ‘rahatsız etmeyin’ modunda

dinledikleri müzik ve seyrettikleri showları idare etme bakımından büyük kolaylıklar

mı olduğu yoksa temizlik hizmetini mi beklediği görülür.

sağlar.

Kapı Kilit Sistemleri

LodgeNet

Anahtar kartları, misafir odaya ilk girdiğinde ‘hoşgeldiniz’ ısısını,

LodgeNet360, Control4 çözümlerini, oda içi kontroller için birincil teknolojisi

aydınlatmayı ve müziği harekete geçirecek şekilde oda etkinlikleri

olarak desteklemektedir. LodgeNet360, oda içi ısı kontrolleri ve aydınlatmayı

için programlanabilir. Hizmetli anahtarları da; belirli aydınlatma, ısı ve

otomatikleştirerek enerji masraflarını azaltır ve misafir konforunu arttırır.

odadaki elektronik eylemleri harekete geçirmek için programlanabilir.

Ayrıca, fonksiyonları otomatikleştirerek ve misafirlere direkt olarak televizyon

Anahtar kartları, otel personelini kapının durumu hakkında da

arayüzünden sistemi idare etme olanağını sunarak, oda içi kontroller ile misafir

bilgilendirir – açık, kapalı veya kilitli.

deneyimini iyileştirir.

Müşteriler

City Center Las Vegas

Golden Nugget

Her müşteriye eşi olmayan, kişisel deneyim sağlamak.

Bir Las Vegas klasiğinin yeniden keşfi.

Control4 Suite Systemsni, her odaya bir gigabit bant aralığı ile eşleştirerek ARIA

Yeni, 150 milyon dolarlık Rush Tower’ın eklenmesiyle The Golden Nugget yaklaşık

Resort & Casino ve Mandarin Oriental; misafir odaya girdiği andan itibaren itinayla

500 adet lüks otel odasını Control4 Suite Systems tarafından sağlanan enerji

hazırlanmış, kişisel bir deneyim sunmaktadırlar.

verimliliğine sahip iklimlendirme idaresiyle donatarak hizmete sokmuştur.

Rosewood Sand Hill

The Little Nell

Dünyada kolay olan zahmetsiz eğlence.

Simgesel dağ otelinin 20. yılı.

Control4 Suite Systems, Rosewood Sand Hill’e otomatik olarak enerji tasarrufu

Bu simgesel Aspen otelinin baştan aşağı yeniden tasarlanırken; yeni yapılan misafir

yaptıran ve böylece misafir memnuniyetini aşağıya çekmeden kar hanelerinde olumlu

odaları, süitler, koridorlar ve restoranlar gibi Control4 Suite Systems tarafından

etki yaratan bir araç sunmaktadır.

sağlanan misafir odası kontrolu ve enerji yönetimi de eklenmiştir.

Montage Beverly Hills

Trump SoHo New York

Çağdaş hoşgörünün sürdürülebilirlikle karşılaştığı yer.

Trump imzasıyla kişiselleştirilmiş bir misafir deneyimi.

Control4 teknolojisi, enerji modelleme güç indirimi için bir işlem sağlayarak ve

Control4; tüm televizyonlar, aydınlatma, çevreci ayarlar ve motorlu perdelerin

iklimlendirme ile aydınlatma sistemleri için kontrol sistemi sunarak, Montage Beverly

açılması, kapatılması ve durdurulması için özel bir klavye ile merkezi kontrollu tam bir

Hills’in LEED belgesi almasına yardımcı olmuştur.

kapıdan-perdeye tam bir çözüm sunmaktadır.

Otelinizin yıldızını yükseltin
Control4 Suite Systems ile misafir deneyimini geliştirebilir, enerji
kullanımını azaltabilirsiniz. Control4’ün birlikte çalıştığı oteller
yatırımlarının geri döndüğünü görmektedirler. Control4’ün onlara
harcamalarda tasarruf yaptırdığını, misafirlerini etkilediklerini ve
çevrecilikte lider olduklarını fark etmektedirler – hepsi çok az çaba ile.
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