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Uvodne podrobnosti 
 
Smo podjetje AVSN d.o.o., locirani v Ozeljanu (3a),  blizu Nove Gorice, ki se že več let ukvarja s izgradnjo 

celovitih sistemskih rešitev hotelske televizije in smo vodilno podjetje na svojemu področju dejavnosti v 

republiki Sloveniji.  

 

Naše podjetje je že več kot 15 let prisotno na domačem trgu in v tujini. 

Naj vam naštejemo le nekaj od naših večjih referenc : 

 

- Hit hotel Maestral, Pržno v Črni Gori 

- Hit hotel Perla, v Novi Gorici 

- Grand hotel Donat, v Rogaški Slatini 

- Hotel Terme, v Čatežu 

- Grand hotel Sava, v Rogaški Slatini  

- Številni ostali  

 

Nudimo izgradnjo: 

- televizijske koaksialne napeljave,  

- IP omrežij za potrebe interaktivne TV in hotelskih Wifi sistemov 

- antenskih TV central in satelitskih TV distribucijskih sistemov,  

- interaktivnih hotelskih TV sistemov s personaliziranim hotelskim info. portalom,  

- sistemov za javno oglaševanje preko velikih TV monitorjev  

- dobavo in montažo hotelskih TV sprejemnikov priznanih blagovnih znamk:  

(Philips, LG electronics in Samsung). 

 

Smo tudi ekskluzivni zastopnik skupine Fracarro s.p.a. iz Italije, ki je eden vodilnih proizvajalcev antenske 

tehnologije in opreme za TV centrale v svetovnemu merilu ter distributer večih blagovnih znamk oz. 

proizvajalcev v našem sektorju oz. dejavnosti. 

 

Pred kratkim pa smo na tržišče ponudili tudi svoj lastni napredni hotelski interaktivni TV software, 

imenovan AVSN Atlantis , ki bazira na Philipsovih in LG-jevih hotelskih Smart TV apratih,  

s  »vgrajeno STB enoto«. Ta sistem je podrobneje opisan v nadaljevanju tega dokumenta.  

 

Kontakti:  
http://www.avsn.si/sl/kontakti 
 

Za več informacij se obrnite na: 
 

Milan Fornazarič 
Direktor podjetja AVSN d.o.o. 

Ozeljan 3a, 5216 Šempas 

Tel: 05/ 3070 102  

GSM 041 678 912 

Fax: 05/ 3070 105 

Elektronska pošta: milan.f@avsn.si   
 

Pegan Uroš 
Komercialist, tehnični vodja podjetja AVSN d.o.o. 

Tel: 05/ 3070 104 

GSM 051 302 803 

Elektronska pošta:  uross.p@avsn.si  
 

Tadej Poberaj 

Tehnična podpora podjetja AVSN d.o.o. 

Tel: 05/ 3070 103 
Elektronska pošta: tadej.p@avsn.si 

 

 

http://www.avsn.si/sl/kontakti
mailto:milan.f@avsn.si
mailto:uross.p@avsn.si
mailto:tadej.p@avsn.si
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1. HOTELSKA INTERAKTIVNA TV, ZAKAJ IN KAKO ? 
 

1.1 Kratka zgodovina hotelske interaktivne TV 

 
Še v časih analogne televizije, ki se zdijo, kot da je bilo vse skupaj še včeraj, smo na tržišču srečevali 

v prvih luksuznih hotelih s takrat tako imenovanimi PayTV sistemi, ki so bili dejansko prvi 

predhoniki hotelske interaktivne televizije - tega kar mi ponujamo sedaj.  

 

Nabor prostih TV kanalov v hotelih je bil takrat v popvreču precej skromnejši, kot je v sedanjih časih, 

saj na satelitih in lokalnih antenskih oddajnikih ni bilo ravno velikega izbora TV kanalov in tudi razni 

ponudniki plačljive televizije, kot npr. kabelski operaterji zaradi pomanjkanja infrastrukture niso bili 

povsod na voljo. To so bili tudi časi še brez Wifi interneta in tabličnih računalnikov, tako da so morali 

hoteli višje kategorije za zabavo svojih petičnih gostov, takrat ko se ti nahajajo v hotelskih sobah 

poskrbeti na drugačen način.  

 

Prvi PayTV sistemi so navadno proti plačilu ponujali po 4 TV programe oz. filme, kateri so se iz 

profesionalnih videorekorderjev nameščenih v hotelski TV centrali vrteli v krogu in jih je gost po 

opravljenem plačilu imel pravico gledati do naslednjega dne.  

 

Naslednja generacija teh sistemov, le nekaj let za tem je ponujala že tako imenovani VOD oz. 

»video na zahtevo«, ki je gostu izboljšal izkušnjo na ta način da se je film iz digitalnega 

računalniškega video strežnika začel vrteti posebej za njega, takrat ko je on to želel in tudi ponujal 

možnosti prevrtevanja naprej, nazaj, itd.. Ti naprednejši sistemi so že zaradi samega mehanizma 

nakupa in upravljanja s filmom zahtevali bogatejši grafični vmesnik na TV aparatu, na podlagi česar 

so se jim začele dodajati tudi ostale interaktivne funkcije, kot so: osebno pozdravno sporočilo, 

sporočila za gosta, informacije o hotelu in zunanji ponudbi, itd, itd… 

  

Ti sistemi so v takratnih časih prav zaradi teh filmov, kateri so se predvajali iz hotelskega strežnika  

za to zadevo poleg samih TV-jev tehnično gledano zahtevali zunanje STB enote ali kartične module, 

katere se je s pomočjo dodatnih kablov priključilo na hotelski TV aparat (cel kup komponent).  

Zaradi tega so bili takrat relativno dragi in primerni le za večje hotele, kategorije 4 ali 5 zvezdic.  

 

Poleg samega luksusa za goste jih je upravičeval le še povratek investicije iz takratnjega dobička 

pridelanega iz prodaje filmov, ki so bili v takratnih časih hotelskim gostom skoraj edini multimedijski 

vir zabave.  Pay TV je s pojavo Wifi interneta postala neaktualna funkcija, vse ostalo pa je na teh 

sistemih še vedno aktualno, posebej iz marketinškega vidika in pojavile so se še nekatere ostale 

funkcijske nadgradnje. 
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1.2 Tehnologija hotelske interaktivne TV, v sedanjosti 

 
Nekje s letom 2010 smo bili priča skokovitemu porastu osebne informacijske tehnologije,  

oz. »naprav s vgrajenim računalnikom« in od tedaj je vse drugače.  

 

Računalnik  sedaj ni več samo namizna naprava v velikemu ohišju ter z nadležnimi ventilatorji,  

niti ne samo prenosni računalnik, temveč ga najdemo v manjši obliki že skoraj povsod.  

Pojavili so se t.i. tablični računalniki, mini računalnik ki je povezljiv s internetom pa se nahaja že v 

večini prenosnih telefonov, v t.i. Smart TV aparatih, ipd… 

 

Navade ljudi so se od takrat precej spremenile in tudi mnogi ljudje starejših generacij so se privadili 

upravljati s temi novodobnimi napravami ter s njimi iskati koristne informacije ali zabavo na vsakemu 

koraku in ob vsakemu času. 

 

Kot že rečeno, na tržišču so se med drugim napravami pojavili t.i. Smart TV-ji, ki poleg klasičnih TV 

programov, sprejetih ali preko anteskega kabla, ali v IPTV obliki, ponujajo uporabniku možnost 

predvajanja lastnih multimedijskih vsebin iz zunanjih spominskih medijev ali iz omrežja,  

povezljivost z internetom ter s ostalimi pametnimi napravimi kot npr. Smart Phone, prenosnik, ipd… 

 

V segmentu hotelske televizije se je te dodatne računalniške zmogljivosti LCD TV aparatov s pridom 

uporabilo kot platformo za razvoj sistemov hotelske interaktivne televizije. Proizvajalci namenskih 

hotelskih TV aparatov so integratorjem hotelskih TV sistemov ponudili odprtokodne modele TV 

aparatov (za katere je sicer zahtevana NDA pogodba). Tako so se na hotelskemu TV tržišču pojavili 

novi igralci – razvijalci in integratorji hotelskih TV sistemov, kot smo npr. mi AVSN, katerim sedaj ni 

več potrebno skrbeti za razvoj lastnega dragega hardwerja (zunanjih STB enot), pač pa lahko 

obstoječim namenskim odprtokodnim hotelskim LCD TV aparatom samo priredimo programsko 

opremo. na tak način da lahko oblikujemo tako grafični izgled, kot samo funkcionalnost hotelskega 

interaktivnega oz. info portala, posebej glede na želje in potrebe posamezne stranke – hotela. 

 

Dodatna prednost teh novodobni rešitev je v temu ker so zelo fleksibilne tudi kar se tiče prilagoditve 

glede tega kar se tiče konfiguracije sistema na raspoložljiva komunikacijska omrežja v posameznem 

hotelu (LAN IPTV ali Koaks+Wifi ali celo na Multiswitch TV omrežje), saj imajo novi modeli LCD 

TV aparatov že vgrajeno hardwersko podporo za vse te konfiguracije, potrebno jih je le ustrezno 

programsko prilagoditi. 

 

Naša rešitev hotelskega interaktivnega sistema, AVSN Atlantis je tako zaradi tega ker zgoraj navedeni 

hotelski TV aparati sedaj ne potrebujejo več dodatne zunanje enote tudi estetsko elegantnejša  

(brez navlake in motečega kablovja), enostavnejša za vzdrževanje in pa cenovno ugodnejša. 

 

Za manjše hotele nižjih kategorij in pa hotele, ki so omejeni s svojo infrastrukturo samo na koaksialno 

omrežje imamo v ponudbi tudi poenostavljeno opcijo naše iste rešitve, ki je v osnovi enaka, le z 

nekoliko manj funkcijami (brez dvosmerne komunikacije). Ta poenostavljena opcija lahko deluje tudi 

na cenovno še ugodnejših hotelskih LED LCD TV aparatih, ki so v osnovi enaki, le brez IP mrežnega 

vmesnika in WIFI sprejemnika (imajo samo digitalni koaks. vhod).  
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1.3 Namen in uporaba 

 
Hotelski interaktivni TV sistem ima v osnovi dve funkcionalnosti, informiranje gosta in zabavo. 

 

V Angleščini se je za to funkcionalnost začela uporabljati nova skovanka,  

»TV info-taiment system«, ki pomeni TV sistem za informiranje in zabavo. 

 

1.3.1 Informacijski del sistema je navadno sestavljen iz dveh segmentov: 

 

- Splošne informacij o hotelu in okolici, v večih jezikih, navadno nekje med 20 in 30 strani 

- Osebne informacije vezane na posameznega gosta, ki zahtevajo PMS povezavo s recepcijo 

(osebno pozdravno sporočilo in avtomatska izbira jezika menija, osebna sporočila, pregled računa) 

 

1.3.2 Multimedijski oz. zabavni del sistema je navadno sestavljen iz sledečih komponent: 

 

- Predvajanje multimedijskih vsebin iz zunanjih spominski enot 

- Predvajanje multimedijskih vsebin preko brezžične povezave (iz tablice, smart-phona, prenosnika) 

- Predvajanje multimedijskih vsebin iz interneta (nabor aplikacij po dogovoru, Youtube, FB, ipd..) 

 
- Na Philips hotelskih LCD TV sprejemnikih se v prvemu pol-letju 2016 pripravlja opcijska aplikacija, 

ki naj bi nekako nadomestila klasični PayTV oz. VOD, vendar za predvajanje vsebin ne bo potrebovala 

dragega hotelskega PayTv strežnika, pač pa le dovolj hitro internetno povezavo. Plačevanje avtorskih 

pravic se bo vršilo s pomočjo kreditnih kartic, hotel pa bo od vsake zabeležene prodaje filma dobil isplačilo 

provizije. Več podrobnosti o temu vam lahko pošljemo ko bo omenjena aplikacija uradno izšla.  
 

 

Poleg tega pa so zajete še sledeče zelo pomenbne funkcije oz. aplikacije: 
 

- Centralni nadzor delovanja TV aparatov in njihovo daljinsko programiranje,  

vključno s spiskom novih TV kanalov, brez vstopanja v hotelske sobe in motenja gostov. 

 
(Na TV aparatih s le osnovnim hotelskim načinom se to počne s pomočjo USB ključa,  

na nehotelskih pa je to še bolj zamudno, saj je potrebno s daljincem programirati vsak TV posebej) 

 

- Prikaz ure na TV ekranu in funkcija budilke 

 
 

V zaključni fazi pa sistem ponuja še možnost razvoja posebnih opcijskih aplikacij,  

na zahtevo posameznega hotela, ko so npr.: 
 

- Sobna strežba ali souvenir shop 

- Ankete za gosta in knjiga vtisov 

- Orodje za vnos informacij za marketing službo, promocijo posebne ponudbe na prvi strani 

- Naročilo taksi službe, urniki avtobusov, vlakov in letališča 

- Vremenska napoved 

- Meni za poročanje napak v sobi 

- Skriti »housekeeping« meni za sobarice 

- Zaklepanje določenih TV kanalov s pomočjo kode 

- Avtomatski izbor podnapisov na TV kanalih glede na jezik gosta 

- Zemljevid lokalnih zanimivosti 

- ipd… 
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1.4 Vzorci grafike na primeru hotela Lipa 

 

Zaenkrat imamo v asortimanu  sledeče 3 osnovne verzije grafike, med katerimi lahko stranka izbira. 

(barvna shema in ostalo je seveda prilagodljivo po potrebi). 

 

1.4.1. Osnovna 

 

Glavna stran 

 
 

Podstran s informacijami 
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1.4.2. Varianta »Tekoči trak« 

 

Glavna stran 

 
 

Podstran s informacijami 
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1.4.3. Varianta »Ikone« 

 

Glavna stran 

 
 

Podstran s informacijami 
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2. SPREJEM IN DISTRIBUCIJA TV KANALOV  
 

Hotelskemu gostu se lahko prosto dostopni TV programi zagotovijo na enega od sledečih načinov : 

 

2.1 Signal iz strani TV operaterja (CATV–DVB-C ali IPTV) 

 

- Hotel se lahko priklopi na analogni ali digitalni kabelski sistem - operaterja, TV signali se do sob 

prenašajo preko koaksialnega antenskega razvoda.   

 

- Hotel se lahko priklopi na IPTV operaterja, TV signali se do sob prenašajo preko multicast aktivnega  

IP omrežja. 

 

Priklop na operaterja plačljive televizije, je ta smotern le v primeru če hotel bazira na pretežno domače 

goste, ali če se gre za manjšo velikost hotela, saj ima hotel v primeru operaterja tako konstantne mesečne 

stroške, kateri lahko dolgoročno gledano nanesejo precej visok znesek 

2.2 Lasten antenski sistem in TV centrala (DVB-T/C, DVB-S ali IPTV)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel si lahko omisli lasten Digitalni 

antenski sistem, (sprejemni del ter centralno 

enoto ), tako da v tem primeru hotel 

sprejemna brezplačne TV signale iz satelitov   

ter preko zemeljskih DVB-T anten in jih nato   

iz lastne TV centrale po antenskemu 

koaksialnemu razvodu ali IP multicast 

omrežju distribuira neposredno do svojih   

sob. Možen je nabor od 50 pa tudi do 200 

različnih Evropskih in internacionalnih TV   

ter radio kanalov.   

 

V to opcijo je mogoče umestiti tudi interne   

TV kanale v HD ločljivosti, za predvajanje 

reklam na velikih »digital signage« zaslonih  

(recepcija, bar, itd..) 

 

Ta način ima to prednost, da lahko hotel programsko shemo prilagodi svojim gostom, ki so navadno iz 

tujine, saj je alternativna programska shema operaterja kabelske televizije ali IPTV navadno namenjena 

oz. prirejena bolj domačinom kot tujcem, oz. turistom. 

 

V primerjavi z naročnino na kabelski sistem se investicija v lastni antenski sistem navadno v doglednem 

roku povrne.Dolgoročno gledano se hotelu s lastno rešitvijo zagotavljanja TV signala omilijo tudi 

operativni stroški tako da lahko prihrani na denarju. 
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- V primeru lastne TV centrale s DVB-T/C digitalnim izhodom je zahtevano klasično TV koaksialno 

omrežje, enakovredno kot za CATV operaterja ter LCD TV sprejemniki s DVB-T/C koaksialnim vhodom 

(Philips ali LG electroncis). Ta varianta je iz ekonomskega in tehničnega vidika primerna za hotele s vsaj 

nekje vsaj 70 sob ali več.  

 

Velika prednost te opcije je možnost vzpostavitve t.i. hibridnega TV sistema, kjer se digitalne TV signale 

prostih kanalov pošilja preko koaksialnega omrežja, preko IP (UTP) omrežja pa samo interaktivne 

storitve. Na ta način je IP omrežje iz stališča podatkovnega pretoka razbremenjeno, sistem pa precej 

zanesljivejši kot v čistemu IP/IPTV okolju. Hibridne rešitve so primerne za hotele 4 ali 5 zvezdic, kjer je 

zaželjena minimizacija operativnih težav na TV sistemu.  

 

 

- V primeru lastnega antenskega sistema s DVB-T/S satelitsko multiswič distribucijo je zahtevana  

posebna opcija koaksialnega omrežja, s t.i. imenovanimi multiswič delilniki ter LCD TV sprejemniki s 

dodatnim DVB-S2 koaksialnim vhodom (zaenkrat ima te v ponudbi samo LG electroncis).  

Ta varianta je iz ekonomskega in tehničnega vidika primerna za hotele manjše od nekje do max. 70 sob, 

posebej primerna pa tudi za male hotele višjih kategorij, že vse od 10 sob naprej. 

 

 

- V primeru lastne TV centrale s IPTV digitalnim izhodom je zahtevano multicast IP omrežje na osnovi 

strukturnega UTP ožičenja s UTP kablom vsaj kategorije 6 ter LCD TV sprejemniki s IP vhodom in IPTV 

programsko podporo (Philips ali LG electroncis). 

 

 

 3. KOMUNIKACIJSKI KANAL ZA INTERAKTIVNE STORITVE 

 
V principu obstajata 2 opciji komunikacijskega kanala za dvosmerne interaktivne storitve. 

Za obe opciji imajo hotelski TV aparati s dvosmerno interaktivno komunikacijo vgrajena oba IP 

vmesnika (Philips in LG electronics)  

 

- IP omrežje na UTP kablu, ki je najbolj zanesljiva opcija. 

 

- WIFI omrežje, s minimalno pokritostjo -70dBm signala in propusnostjo vsaj 5Mb/s v vsaki sobi. 

 

   

- kot že predhodno navedeno, za manjše hotele srednjih kategorij, ki ne potrebujejo dvosmernih 

interaktivnih storitev (komunikacija iz sobe proti recepciji in proti internetu) obstajajo tudi poenostavljena 

opcija rešitve AVSN Atlantis s ugodnejšimi Philipsovi hotelski LCD TV sprejemniki serije xxHFL3010, 

ki imajo v osnovi enako platformo kot interaktivna serija xxHFL5010, le brez obeh mrežnih adapterjev.  

 

Ti lahko sprejemajo koaksialne TV signale ter podpirajo funkcije brez povratne komunikacije  

(večjezični info. portal s hotelskimi informacijami in enosmerno kloniranje nastavitev iz centralne enote 

preko digitalnega koaksialnega signala). Na tih je možna pa tudi opcija ročnega USB kloniranja spiska 

kanalov in info portala. 
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4. MEDIA HUB 
 

Hotelski gostje s seboj nosijo vedno več osebnih pripomočkov, kot npr :  

Digitalni fotoaparat/kamera, prenosni računalnik, MP3 predvajalnik, itd.. 

 

Zato imamo za hotele, ki hočejo nuditi več, v ponudbi tudi posebne opcije vgradne avtomatske plošče  

Teleadapt, www.teleadapt.com , s audio-video priključki, na katere lahko gost priključi svojo napravo, 

brez obračanja ali demontaže TV sprejemnika. 

 

Programsko podporo za te vmesnike imajo tako Philips kot LG hotelski LCD TV aparati. 

 

Za brezično povezavo »deljenje zaslona«  s Android in iOS napravami preko protokola Miracast imajo 

interaktivni hotelski LCD TV sprejemniki sicer to funkcijo že interno vgrajeno, brez potrebe po znanji 

enoti. 

 

Vzorci različnih Teleadapt vmesnikov: 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil :  

 

Uroš Pegan,  

Komercialist, vodja projektov 

 

AVSN d.o.o. 

Tel : (+386) 0 5 30 70 104  

GSM : (+386) 51 302 803  

Email : uross.p@avsn.si  

 

Urnik ( pon-pet ), od 8.00-12.00 in 13.00 do 17.00 

http://www.teleadapt.com/
mailto:uross.p@avsn.si

