
Σε όλα τα δωμάτια, χωρίς επιπλέον καλώδια και εργασίες

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Παροχή Internet παντού στην ξενοδοχειακή σας επιχείρηση
Χωρίς ακτινοβολία ασύρματης μετάδοσης
Διαχείρηση μέσω λογισμικού
Υψηλή ταχύτητα 1Gbps
Ασφαλής, υψηλής ποιότητας σύνδεση στο Internet
Χωρίς δαπανηρές και χρονοβόρες εργασίες

Το ξενοδοχείο με παροχή γρήγορης και 
ασφαλούς σύνδεσης Internet είναι η πρώτη 
επιλογή όλων των πελατών του.

Το σύστημα CoaxData της Televes, παρέχει ασφαλή σύνδεση Internet, (όπως τα WiFi), 

χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον δίκτυο ομοαξανικού καλωδίου TV
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Το CoaxData δημιουργεί ένα 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας, μέσω 
του ομοαξονικού καλωδίου, 
παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
στους πελάτες σας.

Οι φιλοξενούμενοι σας θα 
νιώθουν “σαν στο σπίτι τους”, 
έχοντας πλήρη πρόσβαση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ενημερώνωντας τα προφίλ τους 
και επικοινωνώντας 
με αγαπημένα πρόσωπα.

Οι πελάτες σας θα έχουν την 
επιλογή να είναι σε συνεχή 
επαφή με την online 
επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, όπως στο 
γραφείο τους. Το Gigabit δίκτυο 
του CoaxData επιτρέπει πλήρη 
εφαρμογή ανταλλαγής e-mail 
και αρχείων, όπως κάθε δίκτυο 
LAN/WAN.

Η βίντεο κλήση των πελατών σας 
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα 
και τους επαγγελματικούς 
συνεργάτες τους, είναι ακόμα 
μια διαθέσιμη απο το δίκτυο 
CoaxData εφαρμογή. 
Απλά, με ασφάλεια και υψηλή 
ταχύτητα.



 Με CoaxData-Gigabit Ethernet σε κάθε πρίζα TV 

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες σε όλα τα δωμάτια

 Το CoaxData μετατρέπει οποιαδήποτε πρίζα 
TV σε σημείο πρόσβασης στο Internet

Πλέον δεν χρειάζεστε καλωδίωση δικτύου για παροχή Internet 
στο ξενοδοχείο σας.

Το σύστημα CoaxData είναι “Plug&Play” και χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά το δίκτυο κεντρικής εγκατάστασης ομοαξονικού 
καλωδίου TV.

Δίκτυο ομοαξονικού

TV HD Ethernet



Ασφαλής και Συνολική κάλυψη υπηρεσιών 
  Σύνδεση internet/data σε κάθε σημείο του 

δικτύου TV. 
  Χωρίς περιορισμούς παρεμβολών 
 ή αποστάσεων στο δίκτυο ομοαξονικού 
 του κτιρίου.
  Δυνατότητα και δικτύου WiFi χαμηλής ισχύος.
  Αποκλεισμός μή εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης.

Συμβατότητα CoaxData με δίκτυο 
Οπτικών Ινών

Το σύστημα CoaxData διαθέτει μονάδες 
ενσωμάτωσης με δίκτυο Οπτικών Ινών, για πλήρη 
συμβατότητα των δύο εφαρμογών.

Εργαλεία CoaxData
  Με χρήση του λογισμικού Televes 

CoaxManager, έχετε πλήρη έλεγχο της 
κατάστασης και της απόδοσης του δικτύου.

  Επιπλέον διαχείρηση της πρόσβασης στο 
Internet για κάθε σημείο του δικτύου διανομής 
με την λειτουργία “ControlAccess”.





Πλεονεκτήματα του συστήματος 
Televes CoaxData

Ελεγχόμενο επίπεδο εκπομπών WiFi
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Δημιουργήστε σημεία WiFi Χαμηλής 
Ισχύος, αποτρέποντας την έκθεση των 
φιλοξενούμενων σας σε ακτινοβολία. Εύκολη 
διαχείρηση του WiFi δικτύου, μέσω της web 
εφαρμογής. 

Internet μέσω του ομοαξονικού καλωδίου TV σε κάθε δωμάτιο



Οι λύσεις της Televes επιτρέπουν την ενσωμάτωση 
υπηρεσιών πολυμέσων, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά 
τους, καθιστώντας το ξενοδοχείο σας άμεσα 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες λειτουργίας των 
πελατών του.

Η τεχνολογία της Televes σας παρέχει τέτοιου τύπου 
λύσεις με οικονομικό τρόπο, συνδυάζοντας άριστα 
απόλυτα υψηλή ποιότητα και μέγιστα αποδοτικό κόστος

Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των φιλοξενούμενων σας 
μεταβάλλονται, δημιουργώντας την συνθήκη για άμεσες 
και λειτουργικές λύσεις. 
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