
Een mobiliteits
oplossing voor 
hotels

Versity-smartphone voor 
hotels 
Gasten een uitzonderlijke ervaring bieden 

Communicatie is essentieel om gasten een ervaring te bieden die zorgt 

voor loyaliteit en positieve besprekingen op sociale media.

Operationele efficiëntie en eisen voor gegevensbeveiliging zijn echter 

essentieel voor de winstgevendheid. Het was daarom moeilijk om het 

juiste toestel te vinden - tot nu toe!

Met Versity-oplossingen krijgt u veilig toegang tot gastgegevens, 

toepassingen, reactieanalyses in real time en duidelijk personeels-

communicatie voor uitstekende service en productief personeel. 

Oplossingen van Versity zijn het antwoord op uw tweeledige vereisten als 

hotel, met een combinatie van:

• Veilige toegang tot gastgegevens

• Superieure belkwaliteit en dekking 

• Beheer en controle van taakverdeling

• Duurzaam ontwerp voor lage eigendomskosten

Versity is een oplossing van de volgende generatie voor productiever 

personeel en lagere kosten, terwijl u gasten een uitzonderlijke ervaring 

kunt bieden.

Spectralink  
Versity

Denkt u eens in: een 
smartphone met 
gegarandeerd bereik 
en veilige toegang tot 
gastgegevens, een 
smartphone die gemakkelijk 
te gebruiken is, die niet 
kapot gaat als hij valt en die 
hot-swappable batterijen 
heeft voor een gebruik van 
24 uur per dag. Dan denkt u 
aan de Spectralink Versity! 
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Over Spectralink
Spectralink levert veilige, kostenefficiënte mobiele communicatieoplossingen waarmee 
bedrijven hun activiteiten kunnen stroomlijnen, hun inkomsten kunnen verhogen en klanten 
een betere service kunnen bieden, elke keer weer. Spectralink heeft sinds 1990 wereldwijd 
miljoenen toestellen geïmplementeerd bij bedrijven in de detailhandel, gezondheidszorg, 
horeca en industrie voor de efficiëntste communicatie in gebouwen die de branche te 
bieden heeft. 

Ga naar spectralink.com voor meer informatie.

FUNCTIES
Zeer betrouwbare, hoogwaardige 

wifispraakverbindingen met 

Spectralink VQOtechnologie 

(Voice Quality Optimization) 

Draadloze connectiviteit voor 

roaming binnen het gebouw en 

LTE buiten het gebouw 

Slank ontwerp met scherm van 

5,2" en een resolutie van 1080 x 

1920

24 uur per dag ononderbroken 

gebruik met echt hotswappable 

batterijen  

Aanpasbare knoppen voor Push

toTalk, Alarm en Scannen

Bluetooth 5.0  

(inclusief Bluetooth LE)  

Duurzaam ontwerp met 

aanraakscherm van Gorillaglas 

en versterkt kader. Doorstaat 

valtest met 78 keer vallen van 

1,5m hoogte en is bestand tegen 

stof, stoten en vloeistof met IP68

classificatie

Beveiliging op bedrijfsniveau om 

nalevingsrisico's te minimaliseren 

Gebundelde communicatie via 

email, sms, spraak en internet 

binnen uw volledige omgeving  

Google Certified Android 8.1 OS

Met Spectralink Versity kan hotelpersoneel:

GASTEN UITZONDERLIJKE ERVARINGEN BIEDEN

 ŧ Directe toegang tot verzoeken van gasten voor een tijdige en 

persoonlijke reactie 

 ŧ Blijf 24 uur per dag bereikbaar en richt u op technisch onderlegde 

reizigers

 ŧ Met collega's communiceren en samenwerken om gasten 

gecoördineerd een goede ervaring te bieden

WERKSTROMEN OPTIMALISEREN BINNEN HET VOLLEDIGE GEBOUW

 ŧ Kosten verlagen en teamleden efficiënter laten werken door 

takenlijsten en rapportage te automatiseren

 ŧ Gasten in staat stellen hun eigen ervaring te laten beheren wanneer 

het hen uitkomt 

 ŧ Zorgen voor toegang tot gegevens waarmee werknemers de gasten 

service op maat kunnen bieden

TEVREDENHEID VAN GASTEN VERBETEREN

 ŧ Ervaringen beter maken door te communiceren via dezelfde sociale 

media en mobiele kanalen

 ŧ Gasten de mogelijkheid bieden om online verbinding te maken voor 

het bestellen en vragen van onderhoud en diensten

 ŧ Ondersteuning van groene initiatieven met procedures zonder papier 

bij het uitchecken, bij onderhoud, enz.


