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Den bedste underholdning, 
du kan give dine gæster...



 Muliggør et ubegrænset antal 
lokalt forbundne enheder, 
f.eks.WiFi access points.

 Nok kapacitet til at klare 
fremtidige opgraderinger 
af hastigheden på din 
internetforbindelse.

 Vi bruger de kabler, du 
allerede har

 Enheder, der er 
sammenlignelige med TRIAX 
EoC MediaConverter, bruger 
op til 100 % mere strøm.

 Gigabit-netværk via coax-
kabler. Det hurtigste og mest 
pålidelige i sin klasse.

 Klar til at streame krævende 
indhold: 4K UHD, HDR og 
60FPS.

 Ingen boring, ingen nye kabler, 
ingen værelser ude af drift. 
Installeres på få minutter i 
hvert værelse.

 Bruger dine eksisterende 
coax-kabler. Du behøver 
derfor ikke bruge penge på at 
installere nye kabler.

 Reducerer behovet for dyre 
traditionelle tv-abonnementer.
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Introduktion af TRIAX EoC
Hurtig netværksforbindelse til alle værelser
Ingen udgifter til nye kabler

Den bedste underholdning,  
du kan give dine gæster, er  
den underholdning, de har med hjemmefra

IPTV
Hvis du tilbyder gæsterne indhold, som du kontrollerer, får gæsterne også en 
meget bedre oplevelse. IPTV byder på en lang række muligheder for tilslutning 
til indhold, f.eks. Video on Demand eller din egen in-house reklamekanal. 
Alt sammen tilgængeligt via en velkomstmenu, der er tilpasset dit hotels 
unikke brand.

En ny spiller er kommet
Cloud-gaming er et andet market i vækst, hvorimod traditionelt tv er i tilbagegang. 
Interessen kommer fra en forbavsende stor andel af befolkningen. Gæster i alle 
aldre og af begge køn håber på fortsat at kunne spille i den bedst mulige kvalitet 
under deres hotelophold. Det eneste du skal gøre er at give dem mulighed for at 
tilslutte sig nettet.

Casting
Streamingmarkedet vokser eksplosivt: Der er flere hundrede millioner 
abonnementer, og nye tjenester starter op med millioner af abonnenter fra 
lanceringsdagen. Flere og flere gæster kommer med egne film, tv, musik og 
sport i lommen. De ønsker at caste direkte til deres tv-apparat på værelset, helst i 
Ultra HD.

Hvad vil du gerne tilbyde dine gæster?
Gæste-tv er ikke noget, hotelejere tænker særligt 
meget på til dagligt. Det behøver du heller ikke: 
medielandskabet bliver hele tiden mere personligt, 
og derfor forventer flere og flere gæster blot at 
kunne få adgang til de streamingtjenester, de kender 
hjemmefra.

Hvordan vil du gerne kunne tilbyde det?
Det er ikke kun et spørgsmål om det antal tv-kanaler, 
du kan tilbyde. For at imødekomme efterspørgslen 
efter streamingindhold skal du blot slutte alle tv-
apparaterne på hotelværelserne til et netværk. Når tv-
apparaterne er tilsluttet netværket, er mulighederne 
uendelige. 

Trend i dag - uundværligt i fremtiden
En netværksforbindelse til tv’et via kabel er den bedste måde at opfylde gæsternes krav til underholdning i 

fremtiden. Vi gør dette muligt for en brøkdel af prisen og uden installationsforstyrrelser.
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solutions.triax.com

Problemfri integration. 
Uendelige muligheder.
Én unik leverandør.
Rejs gennem TRIAX Solutions-universet online på solutions.triax.com. 
Opdag, hvordan vores problemfrie integration af hardware og software i 
forening skaber uendeligt mange muligheder for forbedret gæsteoplevelser og 
maksimeret indtjening.

TRIAX er en global leverandør af pålidelige, innovative produkter og løsninger 
til modtagelse og distribution af video-, lyd- og datasignaler.

Vores produkter anvendes i private hjem, af virksomheder og i 
operatørnetværk hos tv-stationer, satellit-, kabel- og teleudbydere.

Vores Solutions kombinerer vores ekspertise inden for hardware og software 
og leverer værdi til hotelbranchen og lignende markeder via et partnernetværk 
af systemintegratorer, store installatører og udbydere. 

TRIAX hovedkvarter, produktions- og R&D-base ligger i Danmark. Med 9 
internationale salgsdatterselskaber er vi aktive i mere end 60 lande. TRIAX 
teamet har 300 medarbejdere og ejes af Polaris Private Equity.

Copyright © 2020 TRIAX. Alle rettigheder forbeholdes. TRIAX logoet og TRIAX, TRIAX Multimedia er registrerede 

varemærker eller varemærker tilhørende TRIAX eller dennes søsterselskaber. Alle specifikationer i denne brochure 

kan ændres uden yderligere varsel.

Kontakt
triax.com/contact

Udforsk TRIAX Solutions
solutions.triax.com


