
HOTEL of THINGS
Giải pháp thông minh cho khách sạn

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP
VỚI CÔNG NGHỆ

MODBUS/ ZIGBEE

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG 
MỘT GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ

Ezibee cung cấp giải pháp đáp ứng theo từng dự án phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng 
Hệ thống quản lý phòng khách tập trung hai khía cạnh: 
+ Giảm thiểu năng lượng tiêu thụ, làm gia tăng chất lượng dịch vụ cũng như hệ sinh thái của khách sạn
+ Trải nghiệm của khách lưu trú trong khách sạn với sự tiện lợi và cá nhân hóa.

Hai khía cạnh độc lập nhưng đảm bảo phía khách sạn và khách, giao tiếp với nhau theo thời gian thực.



TÍNH NĂNG ĐIỀU 
KHIỂN PHÒNG

Hệ thống hoàn chỉnh 
tối đa hiệu quả và 

gia tăng sự tiện 
nghi trong toàn 

khách sạn

BẢNG SỐ PHÒNG ĐIỆN TỬ
DND(Không làm phiền)
MUR(Tín hiệu dọn phòng)
OTH(Tính năng khác)
BEL(Nút chuông cảm ứng)

THỜI GIAN THỰC 

Nhờ thiết bị và công nghệ mới
-Bảng điều khiển đầu giường
-Ứng dụng trên máy tính bảng hoặc Hotel TV
-Điều khiển theo kịch bản

Được lắp đặt bên cạnh giường với một 
chạm duy nhất có thể tạo bầu không khí 
như mong muốn, điều chỉnh ánh sáng 
phòng, điều chỉnh nhiệt độ, rèm cửa thậm 
trí điều khiển nhiệt độ nước trong bồn tắm

Quản lý phòng khách

Hệ thống quản lý phòng đây là một thiết bị điều khiển được lập trình sẵn, 
khách lưu trú được quyền truy cập đến một bảng điều khiển kỹ thuật số 
trực quan có thể tùy ý điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, rèm và hệ thống 
giải trí từ một thiết bị duy nhất. 

Khách sạn có thể quản lý từng phòng riêng hoặc toàn bộ mạng lưới các 
phòng, theo dõi hệ thống báo động, các sự kiện, tăng hiệu suất sử dụng 
năng lượng một cách tổng thể. Ngoài ra, giải pháp này còn có khả năng 
tự động xác định phòng nào yêu cầu dịch vụ bảo dưỡng, dọn phòng, đặt 
đồ ăn tại phòng hoặc dịch vụ Spa… đồng thời gửi thông báo trực tiếp 
cho các kỹ thuật viên, nhân viên dọn phòng, khu dịch vụ điều này sẽ rút 
ngắn thời gian đáp ứng. 
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GIẢI PHÁP THÔNG MINH 
CHO KHÁCH SẠN

Quản lý phòng khách

Quản lý các khu vực chung (hội trường, lễ tân, 
hành lang, nhà bếp, nhà hàng, spa…)

Giám sát từ quầy lễ tân, buồng phòng qua 
màn hình máy tính bảng hoặc PC

Tích hợp với các hệ thống khác của khách sạn

Các module hệ thống 
đáp ứng cho nhiều 
khu vực khác nhau

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA 
CHO NGÀNH KHÁCH SẠN

TRONG PHÒNG01

04

- Kiểm soát truy cập 
- Điều khiển nhiệt độ phòng
- Điều khiển ánh sáng 
- Điều khiển tự động 
- Điều khiển thiết bị đầu cuối
- Giám sát hoạt động thiết bị 
  và kiểm soát thất thoát năng lượng 
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KHU VỰC CÔNG CỘNG02

- Điều khiển nhiệt độ(sưởi ấm và làm mát)
- Kiểm soát ra vào
- Điều khiển ánh sáng
- Điều khiển tự động theo kịch bản
- Điều khiển âm thanh
- Truy cập dữ liệu
- Các thiết bị truyền thống công tắc, ổ cắm 

KHU VỰC LỄ TÂN03

PHẦN MỀM CÓ THỂ CUNG CẤP:
- Sơ đồ phòng và trạng thái phòng
- Đăng ký nhận phòng đồng thời cấp phát 
  thẻ mở cửa và các khu vực công cộng
- Cấp phát truy cập cho khách tới các 
  thiết bị trong phòng
- Màn hình theo dõi/ quản lý trạng thái 
  thiết bị của phòng và các yêu cầu dịch 
  vụ của khách
- Cung cấp hệ thống đặt phòng và sắp chỗ
- Hệ thống quản lý tài khoản chi tiêu 
  khách hàng và công nợ

ĐIỂM DỊCH VỤ04

- Điều khiển thiết bị qua màn hình cảm ứng 
  hoặc qua ứng dụng trên máy tính bảng
- Điều khiển âm thanh
- Điều khiển ánh sáng
- Điều khiển nhiệt độ điều hòa
- Quản lý quyền truy cập dùng công nghệ 
  RFID hoặc smartphone
- Màn hình theo dõi yêu cầu dịch vụ của 
  khách và sắp xếp order phục vụ như đồ 
  ăn, vé spa, thuê xe…
- Hệ thống bán vé tự động qua cổng kiểm 
  soát đối với các dịch vụ vui chơi có tính phí

01

02

03
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SỰ TIỆN NGHI

Hệ thống quản lý phòng khách
Cho phép khách hàng hòa hợp hoàn hảo với phòng của mình 
nhờ vào một loạt các thiết bị được sử dụng để tạo ra bầu không 
khí mong muốn liên quan tới ánh sáng, âm nhạc và nhiệt độ 
phòng 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Hệ thống quản lý phòng khách cho phép khách sạn thiết lập 
nhằm giảm tiêu hao năng lượng nhờ khả năng vô hiệu hóa các 
thiết bị bên trong khi phòng không có khách hoặc một số thiết bị 
sẽ không được phép sử dụng bởi nhân viên trong khách sạn

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Nhờ các thiết bị công nghệ RFID, an toàn tối đa trong việc kiểm 
soát truy cập vào các phòng và các khu vực khác.

ĐIỀU KHIỂN THEO KỊCH BẢN VỚI NÚT BẤM CẢM ỨNG

MÀN HÌNH HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ VÀ NÚT BẤM CẢM ỨNG 
ĐIỀU KHIỂN
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TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ 
THEO YÊU CẦU

CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN

Việc cung cấp các sản phẩm theo thiết kế của khách sạn làm tăng sự hài hòa, 
sang trọng với tính năng hiện đại và tiện nghi cũng như gia tăng việc nhận diện 
thương hiệu cho mình

Yêu cầu về tính năng trên bảng 
điều khiển

Sử dụng trực quan với các biểu 
tượng hiển thị

Đặt hàng theo thiết kế của riêng 
mình hoặc theo đề xuất của 
chúng tôi

Xây dựng app riêng cho khách 
sạn với các tính năng phù hợp 
nhất

THIẾT KẾ

Tempered glass collection Metal collection
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HỆ THỐNG GIÁM SÁT
Quản lý toàn bộ hệ 

thống phòng và các 
khu vực công cộng

Quản lý toàn bộ hệ thống phòng và các khu vực 
công cộng

Hệ thống quản lý phòng khách cung cấp khả năng 
giám sát và kiểm soát theo thời gian thực, trạng thái 
của các phòng và tương tác trực tiếp tới mọi thiết bị 
từ một màn hình duy nhất.

Sử dụng phần mềm giám sát được cài đặt trên máy tính hoặc màn hình cảm ứng tại quầy lễ tân, 
có thể thực hiện:

- Sự hiện diện của khách trong phòng hay bên ngoài
- Hiển thị nhiệt độ phòng và có thể trực tiếp điều chỉnh cho phù hợp
- Hiển thị cho mỗi phòng ai là người trong phòng(khách hàng hay nhân viên  khách sạn)
- Cảnh báo trạng thái cửa phòng và cửa sổ(mở hay đóng trong khi phòng đang bật điều hòa…)
Cấp phép truy cập phòng và khu vực công cộng qua thẻ RFID
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HOTEL of THINGS
Giải pháp thông minh cho khách sạn
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TẠI QUẦY LỄ TÂN

PHÒNG KỸ THUẬT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sử dụng một hoặc nhiều máy tính để điều 
khiển, không những vậy có thể dùng thiết bị 
di động như smartphone, máy tính bảng.
+ Check in: Tạo thẻ phòng, cấp nguồn điện 
cho phòng
+ Khách vào phòng: Chào bằng ánh sáng, mở 
rèm cửa
+ Hiển thị tên khách trên TV, máy tính bảng

IP Server quản lý cấp phát địa chỉ IP cho RCU 
và hệ thống máy tính

Máy chủ local hoặc cloud server

PHẦN MỀM + SERVER
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý khách sạn Intelio đã tích hợp sẵn với hệ thống quản lý tự động 
Ezibee hoặc có thể cung cấp API tích hợp cho đối tác khác phát triển

Gói phần mềm – Intelio

Khách sạn nhỏ Khách sạn 3 sao Khách sạn 4-5 sao
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TÍNH NĂNG CHÍNH
* Quản lý nghiệp vụ cho các bộ phận 
trong khách sạn

* Bộ phận lễ tân

- Hiển thị tình trạng phòng, phân biệt khách 
hay nhân viên khách sạn

- Quản lý và điều khiển trực nhiệt độ phòng, 
cung cấp cho khách khả năng điều chỉnh 
nhiệt độ nhưng trong giới hạn cho phép

- Quản lý điều khiển ánh sáng của phòng và 
khu vực công cộng

- Cấp thẻ mở cửa và quyền truy cập các khu 
dịch vụ

- Hiển thị, cảnh báo khi có phòng bật tín 
hiệu S.O.S

- Theo dõi trạng thái dịch vụ phòng DND, 
MUR, OTH

- Các trạng thái, tín hiệu dịch vụ được hiển 
thị rõ dàng bằng màu sắc và biểu tượng, 
giúp nhân viên dễ dàng quan sát

- Giao tiếp trực tiếp với khách hàng qua hệ 
thống chats, message hoặc VoiIP

* Module Housekeeping App

- Theo dõi tình trạng phòng một cách tự 
động

- Cập nhật trạng thái phòng qua điện thoại

- Cập nhật minibar, giặt là qua điện thoại

- Giao tiếp khách hàng qua chats, message, 
VoiIP

* Điểm dịch vụ

- Màn hình hiển thị trạng thái Order

- Xác nhận order và đặt lịch

- Chuyển bill tới POS
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EziTouch APP - ứng dụng cho khách

Ứng dụng cài đặt cho khách có thể được cài trên máy tính bảng do khách trang bị hoặc trên HotelTV trong phòng 
hay thậm trí cài đặt ngay trên điện thoại của khách

Với xu hướng hiện nay, mọi cá nhân đều có thói quen sử dụng điện thoại di động và mua sắm qua điện thoại di động, chính 
vì vậy Cbis đưa ra ứng dụng EziTouch để khai thác tối đa việc sử dụng thiết bị và hệ sinh thái của khách sạn.

Ứng dụng EziTouch giúp khách lưu trú có thể điều khiển mọi thiết bị trong phòng khách cũng như trải nghiệm các dịch vụ 
có trong khách sạn hoặc các khu vực xung quanh. Qua ứng dụng này khách hàng có thể đặt dịch vụ Spa, món ăn ngay tại 
phòng của mình, điều này giúp kích thích việc mua hàng của khách đồng thời làm gia tăng lợi nhuận cho khách sạn.

Các khách sạn truyền thống, khi khách cần dịch vụ như yêu cầu dọn phòng, thêm một chiếc gối chẳng hạn, họ phải dùng 
điện thoại trong phòng để gọi tới quầy lễ tân. Qua ứng dụng EziTouch điều này trở lên dễ dàng và nhanh chóng và thuận 
tiện hơn với chỉ một nút bấm.
Tất cả mọi giao tiếp đều được truyền tới các bộ phận của khách sạn liên quan theo thời gian thực, không những vậy 
EziTouch còn cho phép khách lưu trú trong khách sạn có thể chat và trò chuyện trực tuyến với nhân viên của khách sạn một 
cách dễ dàng và thân thiện.

TÍNH NĂNG CHÍNH
* Màn hình Welcome khách
* Giới thiệu khách sạn
* Đặt món ăn/ dịch vụ SPA
* Điều khiển thiết bị: Ánh sáng, điều hòa, rèm cửa, 
Tivi, tín hiệu dịch vụ phòng, báo thức
* Chats/ messages/ VoiIP
* Customize theo từng khách sạn 
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Tổng quan sản phẩm

Các bộ sản phẩm bằng kính cường lực
Nút bấm cảm ứng

INSERT CARD
FOR POWER

Các bộ sản phẩm cổ điển mặt metal
Nút bấm mềm

AUTO

SLEEPON OFFTIMING

C C

INSER T CARD
FOR POWER

Kết nối 2 panel:
* Điều khiển điều hòa
* 8 nút bấm cảm ứng

Kết nối 2 panel:
* Ổ cắm 3 chấu + 2 cổng USB
* 8 nút bấm cảm ứng

Kết nối 3 panel:
* Điều khiển điều hòa
* 8 nút bấm cảm ứng
* Ổ cắm 3 chấu + 2 cổng USB

8 nút bấm 6 nút bấm Điều khiển điều hòa Kết nối 2 panel:
* Công tắc thẻ từ
* 3 nút bấm cảm ứng

Bảng ngoài phòng:
* Số phòng điện tử
* 3 đèn tín hiệu
* Nút bấm chuông

1 nút bấm 2 nút bấm 3 nút bấm 4 nút bấm
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Biểu tượng trên nút bấm tham khảo

...các yêu cầu khác

Tùy chỉnh sản phẩm

Khung metal kim loại

Màu mặt kính

Biểu tượng thông báo màn hình lễ tân

...các yêu cầu khác
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256 201202203204 Tầng 2

356 301302303304 Tầng 3

456 401402403404 Tầng 4

5356 5301530253035304 Tầng 53

5456 5401540254035404 Tầng 54

KHÁCH SẠN

LỄ TÂN

intelio

INSERT CARD
FOR POWER

IR

TV

Sóng IR

RCU

...khác

CAT6
Dây lửa l-line

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
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RCURCU

VLAN1

Thiết bị điều khiển
* Điều khiển trung tâm
* Panel điều khiển
* Panel điều khiển
* Công tắc thẻ từ
* Ezibee Server
*  .....

VLAN2

* IP telephone
* Máy tính nội bộ PC
* Máy in Printers
* PMS software
* PMS Server
*  .....

VLAN3

Mạng Wi�  cho khách
Rj45 Data network
*  .....

VLAN4

Hệ thống camera
*  .....

VLAN1

Thiết bị điều khiển
* Điều khiển trung tâm
* Panel điều khiển
* Panel điều khiển
* Công tắc thẻ từ
* Ezibee Server
*  .....

VLAN2

* IP telephone
* Máy tính nội bộ PC
* Máy in Printers
* PMS software
* PMS Server
*  .....

VLAN3

Mạng Wi�  cho khách
Rj45 Data network
*  .....

VLAN4

Hệ thống camera
*  .....

VLAN = Virtual Local Area Network

DSL INTERNET

ROUNTER

SWITCH LAYER 
AREA 1

SWITCH LAYER 
AREA 2

SWITCH LAYER 
AREA 3

Other vlan Other vlan

Quy tắc thiết kế mạng LAN
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SWITCH LAYER 
AREA 2

RCU

DSL
INTERNET

INSERT CARD
FOR POWER

SWITCH LAYER 
AREA 1

RCU

INSERT CARD
FOR POWER

Tầng 2 

Phòng 256

256

Phòng 356

356

Tầng 3 

Tầng 1 

Phòng kỹ thuật

SWITCH LAYER 
AREA 0

Ezibee Server

Rj45 data
network

Rj45 data
network

VÍ
 D

Ụ
 V

Ề 
H

Ạ 
TẦ

N
G 

M
ẠN

G

Kiểm soát trạng
thái phòng

VLAN1

VLAN4

VLAN2

VLAN3
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256

11
0 

- 1
20

 c
m

15
0c

m

Gợi ý lắp panel ngoài phòng

Gợi ý lắp panel trong phòng
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208mm

86mm

105mm

86mm

105mm

86mm

86mm

86mm

20mm 20mm

5mm
5mm

5mm 5mm

5mm

20mm 20mm

5mm
5mm

5mm 5mm

5mm

20mm 20mm

5mm
5mm

5mm 5mm

5mm

20mm

5mm

5mm

5mm

5mm

20mm

Φ2mm, Φ4mm

Φ2mm, Φ4mm

Φ2mm, Φ4mm

Φ1mm, Φ4mm

Kích thước panel 1-6 nút bấm, công tắc thẻ từ, chuông điện

Kích thước panel 8 nút bấm

Kích thước panel điều khiển điều hòa

Kích thước panel đầu giường, điều khiển điều hòa + 8 nút bấm

50x50mm

50x50mm

50x50mm 50x50mm

50x50mm

60mm 60mm

60mm

60mm

60mm

KÍ
CH

 T
H

Ư
Ớ

C 
SẢ

N
 P

H
ẨM
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INSERT CARD
FOR POWER

Kết nối 2 panel: Ổ cắm 3 chấu 2 cổng USB + 8 nút bấm cảm ứng

Φ2mm, Φ4mm

20mm

5mm

5mm

5mm

5mm

20mm

50x50mm

60mm

50x50mm

60mm

189mm

86mm

Kết nối 2 panel: Công tắc thẻ từ+ 3 nút bấm cảm ứng

170mm

86mm 50x50mm

60mm

50x50mm

60mm

Bảng ngoài phòng
140mm

225mm
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