Aastra MX-ONE Hospitality
Application
En komplett lösning
Vi förstår att era kunder är mer än bara kunder, de är era
gäster. Hotellet fungerar som deras hem när de är ute
och reser och de förväntar sig att ni ska tillhandahålla de
tjänster som behövs för att de ska känna sig som hemma.
Verksamheten är därmed beroende av ett kommunikationssystem som erbjuder det gästerna behöver samtidigt som det
omfattar de funktioner som personalen behöver för att kunna
sköta sitt jobb. Aastra MX-ONE™ Hospitality Application är
utrustat med de funktioner ni behöver för att hantera all röstoch datakommunikation. Det är utformat för att kunna integreras fullständigt med kundtjänstsystemet, så att personalen
har tillgång till all information om gästerna.
Lösningarna i MX-ONE Hospitality Application är skräddarsydda för hotell, sjukhus, kryssningsfartyg, konferensanläggningar, mässor och andra anläggningar där man vill dra
nytta av de här funktionerna (exempelvis universitet). MX-ONE
Hospitality Application är en exibel lösning som bygger på
öppna standarder för att passa in i det system som ni använder er av i dag såväl som det system ni eventuellt kommer
att använda i framtiden. Det ställs höga krav på kommunikationssystemet vid ett hotell och personalen ska kunna hantera
meddelanden, väckning, rumservice, klagomål, särskilda
önskemål med mera. MX-ONE Hospitality Application baseras
på standardversionen av Aastra MX-ONE™. Standardversionen
har sedan anpassats efter servicesektorn och utökats med allt
från specialutformade telefoner och öppna gränssnitt till integrerade eller fristående serviceapplikationer. Telefoner i serviceutrymmen är utrustade med stor display som visar information om gäster direkt från kundtjänstsystemet, exempelvis
namn, anknytning och språk, så att personalen kan ge så
personlig service som möjligt. Samtliga hotellrumstelefoner
har indikeringslampa som talar om att meddelandeväntar.
MX-ONE Hospitality Application kan dessutom integreras med
ett system för trådlösa telefoner, vilket ger personalen extra
stor rörelsefrihet. Även hotellets gäster kan erbjudas tillgång
till praktiska, trådlösa telefoner. Alla som vet hur stor inverkan tekniken har på verksamheten kommer att förstå att det
här är ett förstklassigt telefonisystem. Ett system som växer i
takt med företaget samtidigt som det bidrar till ökad effektivitet och en förhöjd kundupplevelse innebär i slutänden även

högre avkastning. Med hjälp av externa applikationer blir
MX-ONE Hospitality Application en fullständig servicelösning.
Tack vare TCP/ IP-standardarkitektur kan certifierade externa
applikationer användas som en integrerad del av den totala
lösningen. Integreringen av Hospitality Media Gateway från
Diavox med MX-ONE Hospitality Application gör det här till
en komplett lösning för företag i hospitalitybranschen.

Flexibla konfigureringsalternativ
Gästerna erbjuds optimala kommunikationslösningar i form
av digitala telefoner, analoga telefoner, DECT-telefoner, mobiltelefoner och SIP-telefoner.

Omfattande administrationsfunktioner
Automatisk samtalsfördelning (ACD) för flexibel, modulbaserad och fördelad samtalshantering
Fullständiga växelfunktioner i samtliga personaltelefoner
Tack vare behörighetskoder och kontokoder kan ni
motverka obehörig användning av hotellets telefoner samt
sätta upp samtalskostnader på rätt konto
Systemövervakningsrapporter kan skrivas ut på begäran

Hanteringsfunktioner för hotellrum
Samtalskontroll för enskilda rum på begäran
Samtalskontroll mellan anknytningar för blockering av
uppringning nattetid.
Personalen kan rapportera om tjänster som konsumtion ur
minibaren, städstatus och reparationsbehov direkt från rummen
Telefoner i serviceutrymmen är utrustade med namnvisning för en mer personlig service
Förbigång av aktiverad Stör ej-funktion vid viktiga inkommande samtal
Hotellrumstelefoner aktiveras/inaktiveras vid in- och
utcheckning

Samtalsräkning med fullständig information om samtalskostnader

Systemfunktioner

Trådlösa telefoner

Kan integreras med kundtjänst
Numreringen kan anpassas efter hotellets eget numreringssystem (1–10 siffror)
Växelnätverkstjänster och ekonomivägval (LCR)
Inkommande samtal via administrativa linjer och faxlinje
skickas förbi växeln med hjälp av DID (Direct Inward Dialing)
Pausmusik
Hanteringsrapporter genereras med fullständig samtalsstatistik
Alternativ för integrering av trådlösa telefoner och personsökare
Decentraliserad växling via fjärrenheter

Kontorstelefoner – för
gäster och kontorspersonal
Telefonerna i systemet är lätta, ger utmärkt röståtergivning och
omfattar en mängd extraalternativ som täcker just dina behov.
De kan även anpassas efter de krav som ställs på dig i ditt
arbete. Du kan själv välja ringsignal och språk.

Hotellrummen kan utrustas med analoga telefoner, digitala
telefoner, DECT-telefoner, mobiltelefoner eller SIP-telefoner,
däribland telefoner från Aastra och Teledex.

Kontaktcenter
Ett lätthanterligt bokningssystem är en viktig komponent för
alla som vill vinna och behålla kunder. Våra kontaktcenter kombinerar telefon- och databehandling så att du kan hantera så
gott som alla typer av affärstransaktioner på ett mer effektivt
sätt samtidigt som du kan vara säker på att kunderna får den
service de förtjänar. Vi rekommenderar multimediekontaktcentret Solidus eCare™.

Personaltelefoner
Telefoner i serviceutrymmen: Gästens namn visas på displayen, vilket bidrar till ökad effektivitet och en personlig serviceupplevelse. På displayen visas information om gästen så att
personalen direkt vet vem det är som ringer och kan svara med
ett personligt hälsningsmeddelade på lämpligt språk. Det går
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Trådlösa telefoner kan integreras med systemet för att användas av personal eller gäster. Tack vare de här telefonerna, som
är både eleganta och diskreta, kan utvalda medlemmar ur personalen nås var de än befinner sig, vilket sparar tid vid eventuella frågor eller om ett beslut ska fattas. Trådlösa telefoner
kan även erbjudas som en extra tjänst till betydelsefulla gäster och konferenssamordnare. Telefonerna hanterar 5–11 språk
(beroende på lokal konfiguration), vilket gör att de lämpar sig
utmärkt för den här typen av användning.

Hotellrumstelefoner

Tillfälliga faxlinjer för gäster

Teledex analog och
SIP telefon

även att implementera ytterligare funktioner för att visa mer
information om gästen så länge informationen finns tillgänglig
i kundtjänstsystemet.

DT690
trådlös telefon

Aastra 6739i SIP
telefon

CMG NOW Attendant
Telefonistapplikationen CMG NOW Attendant för MX-ONE ger
samtalshanteringsfunktioner med en mängd integrerade funktioner. Här ingår omfattande alternativ för informationssökning, som användning av kataloger med ständigt uppdaterad
närvaroinformation, vilket bidrar till ett bra samtalsflöde och
underlättar telefonistens arbete. Telefonistapplikationen har
även funktioner för e-post och besökshantering.

Tekniska specifikationer
Läs mer i faktabladet för Aastra MX-ONE™ Telephony System.
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