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VAiOS ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И АВТОМАТИЗАЦИИ
VHSA / VAiOS Hotel Softuer & Automation

   Дългогодишното развитие на VAiOS в посока слогъна на компанията All in One Solu�on, 
логично доведе до реализирането на цялостно решение в сферата на хотелиерският 
бизнес. VHSA предлага единна автоматизирана система, която включва:
   хотелски софтуер - предоставя гъвкава софтуерна платформа, която е web-базирана, 
    с всички функционалности за резервации и настаняване на гостите в хотела.
   хотелски автоматизации - автоматизация на стаите, включително room-service, как- 
               то и автоматизирано обслужване в СПА центъра, Фитнеса и други части към хотела.
   хотелска сигурност - обединява в централизирано управление всички системи за
    сигурност, което позволява обединението им security сценарии.
   системи за ресторант/бар - софтуерна автоматизация за ресторантите и заведения- 
     та в хотела, обединяваща всички тенденции на пазара за оптимизиране на проце- 
     сите в склада, кухнята и обслужването на клиенти от о извън хотела.

СКАНИРАЙТЕ
QR КОДА ЗА ВИДЕО 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА

ХОТЕЛСКИЯ СОФТУЕР



СКАНИРАЙТЕ QR КОДА
И ЗАЯВЕТЕ ВАШИЯТ 
СВОБОДЕН ДОСТЪП
ДО ДЕМО СОФТУЕРА
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ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР

Channel Manager
функционалност за полу-
чаване на резервациите
през плаформа по избор
и обработването им на 

автоматизирано или
ръчно ниво.

Рецепция &
Резервации

модул за обработване на
резервации и настанявания,

както и обработване на
разплащанията за престоя.

Оферти, Продажби, Фактури
модул ангажиран с ръчно или автома- 
тизирано софтуерно обработване на
процеса от оферта за резервация до 

фактурира за престоя в хотела.

   Софтуерът разполага с допълни- 
телни модули и функционалности, 
които разширяват възможностите на 
софтуера и системата.

Панел
on-line рецепция

софтуерно разширение
с функционалности за 
руум-сервиз, резерва-

ции на услуги, управле- 
ние на стаята и други.

Потребителски
задачи

фукнционалност в соф-
туера, която възлага и

следи за изпълнението
на конкретни задачи,

към служителите.

Складов софтуер

Панел КУХНЯ

Производствен модул

Статистики

Персонал

Календар
Библиотека

Служебни
автомобили



     В изграждането на интернет-базиран софту- 
ер най-правилното нещо е да може той да бъде 
достъпван както от интернет бразер, така и 
през апликация на мобилен телефон. Тук 
с гордост можем да 
се похвалим, че мо-
билното приложе-
ние за VAiOS Smart 
системите вече го 
има и за Huawei и
ОС Harmony.

ОТ QR КОДА ТУК
МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ 

МОБИЛНАТА
АПЛИКАЦИЯ
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ДОСТЪП ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР
ИЛИ МОБИЛНА АПЛИКАЦИЯ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ 

ВИДЕО-ПРЕДСТАВЯНЕТО
НА ПАНЕЛА

ON-LINE РЕЦЕПЦИЯ

ПАНЕЛЪТ ON-LINE РЕЦЕПЦИЯ
   Хотелският софтуер разполага с паралелна платформа - панелът 
on-line рецепция. През нея всеки гост може да се възползва от:
 - руум-сервиз поръчки.
 - управление на смарт автоматизациите в хотелската стая,
    в която е настанен.
 - резервация на маса в ресторанта на хотела.
 - преглед и запазване на час за фитнеса или СПА процедура.
 - възможност за он-лайн разплащане на услугите.
 - архив с плащанията и ползваните услуги.

   Заедно с тези функционал- 
ности постоянното нали-

чие и обновление на акаун-
та дават възможност за при-
лагане на маркетингови три-

кове от страна на хотела, пра-
щани както на акаунта, така и на 

предоставения мейл за промо-
  ции, намаления за сезона и т.н.
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   Автоматизацията е хотела във VAiOS системите се препокрива до 
голяма степен с възможностите и функционалностите на VAiOS 
Умен дом/офис.
 Контрол на Осветлението,
 Климатизацията и вентилацията,
 Ел.контактите.
 Управление на Мултимедията (TV, озвучение и т.н.).
 Управление на битови електро уреди.
 Контрол на завесите и щорите.
 Мониторинг потреблението на електроенергия и вода.
 Управление на паркинг системи и гаражни врати.
         (виж QR кода)
 И разбира се, планиран контрол на достъп до съответната стая,
 проследяемо времево от софтуера.

СКАНИРАЙ 
QR КОДА ЗА ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПАРКИНГ СИСТЕМИТЕ

ХОТЕЛСКА АВТОМАТИЗАЦИЯ

   Автоматизациите на хотела могат да се надградят и с автоматиза- 
ции в частта СПА център, фитнес, басейн и други. За описание на фун- 
кционалностите можете да ни потърсите, а междувременно в пре- 
доставения QR код (вляво) можете да изгледате видео-представяне, 
заснето във фитнес център, с автоматизация изградена от нас.

СКАНИРАЙ QR КОДА
ЗА ВИДЕОТО

С АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА ФИТНЕС
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ХОТЕЛСКА СИГУРНОСТ

   Системата е програмирана да реагира автоматично чрез сценарии за безопасност при:

     Пожар;   Наводнение;

    Земетресение;  Влизания с взлом и други

   Настройването на системата може да се направи по начин, 
който да следи навиците на гостите и персонала. На база 
натрупани данни от наблюденията при ситуация на авария 
могат да се предвидят най-ефективните сценарии за действие 
и евакуация:

 Оставяне отворени само на най-влизките изходи;

 Активиране осветлението само по най-безопасният и  
 бърз път за евакуация;

 Задействане на противопожарни сценарии и т.н.

    Модулите, които основно участват в сигурността са:

 Модул за контролиране на достъпа, участващ
 в проследяването на работното време.

 Алармен СОТ модул

 Модул Паркинг системи

 Модул Видеонаблюдение

 Модул Пожароизвестяване и Пожарогасене

 Модул Оповестяване и Озвучаване и т.н.

СКАНИРАЙ 
QR КОДА ЗА ПОВЕЧЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
САЙТА НА VAiOS
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СИСТЕМИ ЗА РЕСТОРАНТИ/БАРОВЕ
     Софтуерът и хардуерните устройства за управление и работа на Ресторантите и Баровете 
в хотела е разработка, която може да функционира както като част от хотелската система, 
така и напълно самостоятелно.

    Функционалностите, с които разполага този сегмент от
цялостната хотелска система можете да видите във 
видео-представянето в предложения QR код.

    Системата обединява няколко модула, за да изпълни всички 
претенции на тенденциите в автоматизацията. Водещи обаче, са:

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ

ВИДЕО-ПРЕДСТАВЯНЕТО
НА СОФТУЕРА ЗА

РЕСТОРАНТИ

Модул Бар/Ресторант предоставя потребителски акаунт 
на гостите на хотела, както и на външни клиенти в 
ресторанта. Той представлява освен своеобразно меню от 
което човек само може да поръча директно в кухнята, докато 
си седи на масата; но има и функционалност още докато сме 
вкъщи или в хотелската стая да резервираме маса. И разбира 
се, разполага с функционалността за разплащания.

Модул Кухня обединява частично модулите Доставки, 
Склад и Производство, като включва в себе си цялата 
процедура по:
 - заявката и доставянето на продуктите.

  - подреждането им в рецепти според менюто на ресторанта.
  - приготвянето на поръчките по рецепти, което на софтуерно ниво вади 
     съответните количества от продуктите нужни за всяка рецепта.
  

    В добавка софтуерът може да прави нотификации, когато даден продукт намалее и е 
необходимо ново зареждане.



ПОРЪЧКОВИ РЕШЕНИЯ
   Както всички продукти на VAiOS и тук VHSA се характеризира с опцията за поръчково 
изграждане. То се определя в 2 основни посоки:
 - предоставяне само на необходимите модули и автоматизации на клиента, 
    нужни за него към момента, за да не бъде плащано за нещо, което не се ползва.
 - изграждане на нов модул и/или допълнителна функционалност, за да е в 
    максимална услуга на клиента.

      Тази практика на предлагане на продукти, отговарящи на 
нуждите на всеки конкретен бизнес бива прилагано както в 
софтуерните разработки, така и в хардуерните изпълнения.

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ДА РАЗГЛЕДАТЕ БРОШУРATA

ЗА ХОТЕЛСКИТЕ СИСТЕМИ

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА,
ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА

СИСТЕМИТЕ ОТ НАШИЯТ БЛОГ
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ЗА КОНТАКТИ
И ВЪПРОСИ



СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

В кои направления можем да помогнем с готови
и поръчкови решения в автоматизацията?

Видеонаблюдение
Алармени системи
Озвучаване
Оповестяване
Пожароизвестяване
Пожарогасене
Пожарогасители и 
пожарни кранове
(доставка и поддръжка, 
съгласно ЗМВР)

АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Заключващи механизни
Аксесоари за контрол на достъп
Турникети
Видеодомофони и домофонни системи

Контрол на работно време
Контрол на достъп
Бариери и паркинг системи
Контролери 
Четящи устройства

ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ

Свържете се с нас за да научите повече!

Хардуерна поддръжка по разпределение
Хардуерна поддръжка - тип “Бърза реакция”
Хардуерна поддръжка - тип “Аварийно 
посещение”

VAiOS ДЕЙНОСТИ
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СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА

АВТОМАТИЗАЦИИ

Системи за сградна автоматизация (BMS)
Система за управление на опасностите (DMS)
Спортни зали, SPA и Фитнес центрове
Хотелски автоматизации и системи
Ресторанти & Заведения
Болнични автоматизации
Индустриална автоматизация

Софтуер за BMS и DMS
ERP софтуер
Софтуер за контрол на работното време 
и достъпа
Софтуер за фитнес и спортни зали
Хотелски софтуер
Софтуер за умен дом и умен офис
Софтуер за паркинги и гаражи

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

   Софтуерната поддръжка е услуга пре- 
доставяна от VAiOS, която може да бъде 
договаряна и извършвана по два начина:
 срещу заплащане на месечен
 абонамент,
 след одобрена предоставена
 оферта за извършване на услугата.
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VAiOS ДЕЙНОСТИ
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