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Arctic Light Hotel
Laponsko, Finsko, 2015
Arctic Light Hotel je nový luxusní hotel ve městě Rovaniemi v srdci Laponska. Díky své poloze
na severním polárním kruhu nabízí unikátní kombinaci nedotčené přírody, komfortu, stylu a
prvotřídních služeb. Po poslední rekonstrukci je součástí toho všeho i Jablocom.
Na jaře roku 2015 se funkcionalistická budova bývalé radnice v Rovaniemi proměnila ve stylový
boutique hotel a otevřela své dveře prvním hostům. Pro jejich pohodlný pobyt za polárním
kruhem je připraveno padesát sedm prostorných, v individuálním stylu zařízených pokojů,
velkoryse řešená lobby a prvotřídní restaurace.
Jako telekomunikační systém hotelu bylo vybráno řešení Jablocom Phone Solution. To
vlastníkovi umožnilo vyhnout se nemalé investici do pobočkové ústředny a rozvádění
telekomunikačních kabelů po budově. Současně jej oslovila flexibilita celého systému. U hotelu
této úrovně se obnova interiéru provádí každých několik let a jakákoliv pevná infrastruktura ji
zbytečně prodražuje.
Dnes naleznete telefon Jablocom Essence v každém hotelovém pokoji, na recepci i v kancelářích.
Všechny přístroje jsou jednotně spravovány pomocí cloudové platformy JabloTool. Ta zajišťuje,
že do všech telefonů je synchronizován společný hotelový telefonní seznam a ošetřuje
uživatelská práva. Z pokojů jsou umožněna pouze volání v rámci hotelu a na nouzová čísla.
Telefonní řešení od firmy Jablocom pracuje spolehlivě a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Také
původní předpoklady ohledně úspory investičních i provozních nákladů se plně potvrdily.

www.jablocom.cz/phonesolution

JABLOCOM Phone Solution | Arctic Light Hotel (2/2)

Údaje a fakta
Výchozí stav:
 Nově rekonstruovaný boutique hotel se
šedesáti telefonními linkami umístěný
v chráněné funkcionalistické budově
 Vlastník se chtěl vyhnout investici do
pobočkové ústředny a rozvodů
 Bylo vyžadováno omezení na volání
v rámci hotelu a na tísňová čísla

Řešení:
 Telefony Jablocom Essence (60 ks)
administrované pomocí cloudové
platformy JabloTool

Uspořte i ve vaší firmě

Užitečné zdroje

Chcete se dozvědět více o tom, jak může i
Vaše firma na telekomunikaci ušetřit?
Kontaktujte nás.

Webová prezentace Phone Solution
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Výsledky:
 Spolehlivý a bezúdržbový provoz
 Významná úspora investičních nákladů

Kalkulátor očekávaných úspor
jablocom.cz/phonesolution/kalkulator/
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