
FRO
HostWare FRO
szállodai front o�ce

A
D
A
T
O
K

HOTEL

ÉTTEREM

KÉSZLET

WELLNESS

RENDEZVÉNY

KÖNYVELÉS

ANYAG

TÁRGYI

FÜRDŐ

A szálloda átfogó integrált szoftver rendszere magában foglalja az alapvető front o�ce, vendéglátás és 
áruforgalom programokat, mely kiegészül a specialitásokat szolgáló rendezvény és gyógyászati szoftverekkel 
valamint a pénzügy használatában lévő főkönyv, tárgyi eszköz és anyagnyilvántartó programokkal.

A HostWare FRO szállodaszoftvert a recepción, a háttérirodában és az igazgatóságon 

egyaránt használják. Ez a szoftver négy technikai rendszerhez kapcsolódik. Az egyik a 

szálloda Ericsson márkájú BussinessPhone 250 típusú telefonközpontja, amely a ven-

dégek szobai telefon használatáról ad adatokat a szálloda szoftvernek. A másik a VDA 

Group által forgalmazott Active TV típusú �zető tévé rendszer, mely a vendégek szobai 

televízió használatáról biztosít adatokat a szállodaszoftvernek. Az átvett adatok alapján 

a szállodaszoftver automatikusan terheli a detektált fogyasztásokat a vendég szám-

lájára. A harmadik a Ziur Kft. által forgalmazott Inhova márkájú szobai zárrendszer, amel-

lyel való összeköttetés lehetővé teszi a szállodai check-in során a szobák zárát nyitó 

kártyák közvetlenül a szállodaszoftverrel történő megírását. A negyedik kapcsolat 

révén a szállodaszoftver közli a Johnson Controls márkájú Metasys Building Automata 

típusú épületautomatikai rendszerrel egyes szobák lakott - nem lakott állapotát. Így 

lehetővé téve a fűtés/hűtés takarékos vezérlését.

A szálloda fürdő részlegét utcáról érkező 

vendégek is látogathatják a HostWare FIT 

fürdő beléptető rendszer által megírt 

digitális karpereccel, amely a Seawing Kft. 

által szállított forgó kaput és egyéb 

beléptető hardvereket vezérli.

A szálloda négy vendéglátó egységében működik érintőképernyős számítógép alapú, az adóhivatal által 

bevizsgált HostWare pénztárgép. Az étteremben, a sörözőben, a lobby bárban és a wellness bárban.

Thermal Hotel Visegrád superior

A Dunakanyar jelentős szállodája a Thermal Hotel 
Visegrád. A 2003-ban nyílt négycsillagos szál-
loda 176 szobával, wellness szolgáltatásokkal 
és konferencia termekkel várja vendégeit.
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