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Den bästa underhållningen
du kan ge dina gäster är
underhållningen de tar med sig hemifrån
Vad vill du kunna erbjuda dina gäster?
När det kommer till gästernas tillgång till tv är det
inte en fråga som hotellägare ställs inför varje
dag. Det behöver inte heller du: i dagens allt mer
personanpassade medielandskap förväntar sig allt
fler gäster att få tillgång till de strömningstjänster de
är vana vid hemma.

Hur vill du erbjuda detta?
Det handlar inte bara om hur många tjänster du
kan erbjuda. För att möta efterfrågan på strömmat
innehåll behöver du bara ansluta alla tv-apparater i
hotellrummen till ett nätverk. Och när tv-apparaterna
väl är anslutna är möjligheterna oändliga...

Casta allt

Tillväxten på strömningsmarknaden är explosiv: antalet abonnenter uppgår till
hundratals miljoner och nya tjänster kan tjäna miljoner bara på lanseringsdagen.
Det innebär också att allt fler gäster bär med sig sina egna filmer, tv, musik och
sport i fickan. De vill kunna casta direkt till sin tv på rummet, helst i Ultra HD.

En riktig game changer

Cloud gaming är ännu en marknad på stark uppgång, medan traditionell tv
minskar. Många fler än du kan tro är gamers och både manliga och kvinnliga
gäster i alla åldrar vill kunna fortsätta spela under sin vistelse, och det med
högsta möjliga kvalitet. Allt du behöver göra är att låta dem koppla upp sig.

IPTV

Att erbjuda gästerna innehåll som du kontrollerar ger också ett enormt mervärde
till gästens upplevelse. IPTV gör det möjligt att erbjuda ett stort utbud av anslutna
tjänster som till exempel Video on Demand eller interna marknadsföringskanaler.
Alla kan nås från en välkomstmeny som anpassas till hotellets unika varumärke.

Dagens trender, morgondagens nödvändigheter

En trådbunden nätverksanslutning till tv:n är det bästa sättet att möta gästernas efterfrågan på underhållning
i dag och i framtiden. Vi gör det möjligt till en bråkdel av priset och helt utan installationsavbrott.

Vi presenterar TRIAX EoC
Snabb nätverksanslutning till varje rum
Inga kostnader för nya kablar

LÅGA
KOSTNADER

SLIPP LÅNGSAM
BUFFRING

Använder dina befintliga
koaxialkablar: inget behov av
dyra kabelomdragningar.

Gigabitnätverket levereras via
koaxialkabel: det snabbaste och
mest tillförlitliga i sin klass.

Minskar behovet av dyra
traditionella tv-abonnemang.

Redo att strömma krävande
innehåll: 4K UHD, HDR och 60FPS.

INGA
STÖRNINGAR
Ingen borrning, ingen ny
kabeldragning, inga rum ur
drift. Installeras på minuter i
varje rum.

FRAMTIDS
REDO
Tillräcklig bandbredd
för att hantera framtida
uppgraderingar av din
internetanslutningshastighet.

MILJÖ
VÄNLIG
Vi återanvänder de kablar
du redan har
Enheter som är jämförbara
med TRIAX EoC
MediaConverter använder
upp till 100 % mer ström.

MER
VÄRDE
Möjliggör ett obegränsat antal
anslutna enheter i rummet, till
exempel wifi-åtkomstpunkter.

TRIAX är en global leverantör av tillförlitliga, innovativa produkter och
lösningar för mottagning och distribution av video-, ljud- och datasignaler.
Våra produkter används i hem-, företags- och operatörsnätverk av
programföretag samt satellit-, kabel- och teleoperatörer.
Våra lösningar kombinerar vår hårdvaru- och programvaruexpertis för att
leverera värde till hotellbranschen och tillhörande marknader genom ett
partnernätverk av systemintegratörer, stora installatörer och operatörer.
Kontakt
triax.com/contact
Upptäck TRIAX lösningar
solutions.triax.com

TRIAX:s huvudkontor, tillverkning och FoU-bas finns i Danmark. Med
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Sömlös integration.
Gränslösa möjligheter.
En unik leverantör.
Res genom världen av lösningar från TRIAX på webben på solutions.triax.com.
Upptäck hur vår sömlöst integrerade hårdvara och programvara kombineras
för att skapa gränslösa möjligheter till förbättrat gästengagemang och
maximerade intäkter.
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