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Vivim a l'Era de la Tecnologia.
A l'àmbit empresarial les noves
tecnologies s'han convertit en
imprescindibles per sumar
competitivitat als nostres
negocis.
En el cas de Càmpings i Ciutats de vacances la tecnologia es dirigeix
a la distinció en la qualitat de serveis als clients, oferint més informació
i confort, i a la millora en la gestió dels recursos del propi establiment
que comporta una reducció de costos. La
combinació d'ambdós
aspectes milloren
indubtablement la rendibilitat del càmping a l'hora
que fidelitza els seus clients.
Les possibilitats tècniques actuals són nombroses
i és possible que tingui dubtes sobre el tipus
d'instal·lacions que l'interessen o necessita: portar
la TDT als seu parc de televisors preparant-se
per la desconnexió analògica, oferir servei Wifi
a tots els seus clients, instal·lar càmeres de
seguretat, controlar l'accés de vehicles al recinte
del càmping, utilitzar un sistema de gestió integral
de les instal·lacions que permeti adequar els
serveis quan arriba un nou client,...
DOMITEL és una empresa amb una àmplia experiència
en gestió i integració de noves tecnologies. A més
però, DOMITEL l'assessorarà àmpliament sobre els
sistemes que poden millorar la competitivitat del seu
negoci i en la manera d'integrar aquests nous serveis i facilitats per
tal que resultin d'ús senzill i pràctic.
Permeti que li presentem el nostre catàleg de serveis.
Obri les portes al futur. Compti amb DOMITEL.

DOMITEL CÀMPINGS

Serveis tecnològics per a CÀMPINGS

Televisió Terrestre (TDT) i Satèl·lit
La instal·lació de TV Terrestre (TDT) i Satèl·lit a càmpings
ha de ser acurada. Els elements de captació i capçalera s'han
d'escollir adequadament per tal que els canals arribin a
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bungalows i sales socials amb qualitat. El departament
d'enginyeria de DOMITEL implementa les millors solucions
per cada cas, i el nostre equip de tècnics ajusta i comprova els nivells de senyal
a totes i cadascuna de les preses.
A més a més, cal recordar que durant aquest any
es produirà l'apagada analògica de la televisió
convencional i únicament estarà disponible la
recepció de TDT. Si encara no ha adaptat la seva
instal·lació, posis en contacte amb nosaltres i
l'assessorarem sobre els canvis que li cal realitzar.

Control d'Accés
Si el seu càmping encara no disposa d'un
sistema de control d'accés a bungalows /
mobil-homes / apartaments... mitjançant
targeta, posi's en contacte amb DOMITEL. Li
mostrarem els diferents sistemes existents
al mercat i l'ajudarem a decidir quin és el que
millor s'ajusta a les seves necessitats i pressupost. L'accés amb targeta li
reportarà un estalvi energètic important donat que també s'utilitza per activar
o desactivar l'energia elèctrica -llum, aire condicionat, calefacció,...- quan el
client entra o abandona la cabana.

Amb la solució d'accès a internet mitjançant wifi, els clients
del seu càmping gaudiran d'una connexió segura a la xarxa
amb els seus propis equips portàtils i de forma senzilla i
fàcil utilitzant la xarxa inalàmbrica del càmping. A més,
el campista pot moure's per tot el càmping sense perdre la connexió. El sistema
es pot oferir gratuïtament o es pot cobrar
per temps de connexió utilitzant tickets o
abonaments de pre-pagament per tal d'amortir
la inversió de la instal·lació dels sistema d'accés
wifi a internet. De qualsevol manera sempre
serà un valor afegit al seu negoci...

Televigilància
En un càmping existeixen zones que convé tenir controlades
per assegurar les persones i els seus bens, com les piscines,
caixers automàtics, la botiga,.... Per a cobrir aquesta
necessitat, DOMITEL selecciona el tipus de càmera més
adequada per a cada localització i les ubica de manera que la recepció o la
gerència de l'establiment tingui sempre disponible, dins i fora del càmping, les
vistes a controlar. Els sistemes de televigilància instal·lats sempre incorporen
la gravació de 24 hores de totes les càmeres, amb el que es poden visualitzar
les imatges gravades de qualsevol moment del dia i amb un històric d'un mínim
d'una setmana.
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Wifi
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Control de Vehicles
amb reconeixement de matrícula
Aquest sistema
proporciona una
solució a l'entrada
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indiscriminada de
vehicles

a

les

instal·lacions del
càmping. Quan el vehicle s'acosta, si pertany a algun campista ja identificat,
la barrera s'aixecarà automàticament, mentre que si es tracta d'un vehicle no
autoritzat, la barrera romandrà baixada a l'espera d'identificació. D'aquesta
manera, no només es restringeix l'accés al recinte sinó que també es té un
control de les entrades i sortides de vehicles i de la quantitat dels mateixos
que hi ha a cada instant en el càmping.

Telefonia
Les seves instal·lacions han de comptar amb una
centraleta telefònica ben dimensionada i configurada
per tal que els seus clients no pateixin esperes
innecessàies. DOMITEL instal·la o revisa la seva
xarxa telefònica i li aconsella sobre la centraleta
que millor s'adequa a les seves necessitats presents i futures.

Una altra innovació tecnològica al seu abast. Avui dia la informació
se'ns presenta de manera més visual, més dinàmica i en pantalles
de televisió. Amb aquest sistema de cartelleria digital podrà
presentar tota la informació que desitgi als seus
clients a qualsevol punt del càmping i actualitzarla amb facilitat quan calgui i des d'on vulgui: les
activitats programades, el menú del restaurant,
les ofertes de la botiga, els horaris del gimnàs o
allò que més l'interessi a cada moment...

Audiovisuals
Aquest camp és un dels que més innovació presenta amb
el desenvolupament de les noves tecnologies. DOMITEL
l'assessorarà sobre els equipaments més adients per
bungalows, sales socials, cinema, restaurant, gimnàs,...
Contacti amb nosaltres i seleccionarem els productes -televisors de diferents
formats, projectors- que cobreixin les seves necessitats i
s'adaptin al seu pressupost. Aprofiti tot el potencial dels
equipaments audiovisuals actuals oferint als seus clients
millors prestacions i, conseqüentment, una satisfacció més gran.

DOMITEL CÀMPINGS

Punt d'informació digital

Megafonia
Hi ha zones comunes del seu complex, com ara el restaurant, les sales de joc,
gimnàs o piscina,... on és agradable disposar d'una música ambiental de la
que puguin gaudir els seus clients. A més,
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el sistema de megafonia és primordial per
poder fer un avís a un client o a personal
intern del càmping, o per realitzar crides per
les activitats socials que es puguin programar.

Gestió Integral d'Instal·lacions
La gestió eficaç de totes les instal·lacions d'un càmping
es fa complex i difícil si no es té un sistema versàtil i
senzill. Per una banda, cal controlar els equipaments
de bungalows i els serveis de les parcel·les (accés,
electricitat, gas, aire condicionat, calefacció,
electrodomèstics, ...) i per altra banda, les instal·lacions
de les zones comunes, amb les seves pròpies particularitats (serveis comunitaris,
bugaderia, spa, piscina,...).
DOMITEL li proposa un sistema de gestió integral mitjançant el que, a través
del seu PC, podrà conèixer l'estat de totes les instal·lacions controlades amb
aquest mètode i modificar-lo sense moure's de lloc. D'aquest forma estalviarà
energia i diners. És una inversió que amortirà immediatament.

DOMITEL
DOMITEL es defineix com a empresa integradora
de sistemes i és aquesta visió global i flexible la
que s'adopta en el moment de proporcionar-li
assessorament i orientació tècnica. A més, DOMITEL
té els medis humans i tecnològics necessaris per
a dur a terme amb èxit totes les instal·lacions
ofertes.

Confiï en DOMITEL. Som especialistes. Li oferirem
les solucions que faran de la seva gestió empresarial
un sistema més ràpid, més eficaç, flexible, segur,
competitiu.

No esperi més. És el moment de fer una aposta
per un canvi tecnològic i de qualitat. Aprofiti
l'experiència de DOMITEL. Estem a la seva
disposició.
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