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Hotel Sheraton Krakow do∏àczy∏ w koƒcu czerwca 2004 roku do takich znanych
hoteli, jak Sheraton i Westin w Warszawie, jako najm∏odszy w Polsce cz∏onek
grupy Starwood Hotels & Resorts. Ten pierwszy w Krakowie pi´ciogwiazdkowy
hotel stoi w reprezentacyjnym miejscu, w centrum historycznego Krakowa, 
u stóp Wawelu - dawnej rezydencji polskich królów. Jednak hotel nastawia si´
nie tyle na obs∏ug´ koronowanych g∏ów, co osób przyje˝d˝ajàcych do Krakowa 
w interesach, na konferencje, a tak˝e w celach turystycznych. 

Architektura i wystrój hotelu, choç nawiàzujà do charakteru otoczenia, sà bardzo
nowoczesne. W przestronnym, jasnym atrium przykrytym ogromnym, szklanym
dachem, mieÊci si´ restauracja i bar. W hotelu jest te˝ fitness club i basen, a tak˝e
business center oraz sale konferencyjne. Jednak goÊciom taki standard, choç wy-
soki, przestaje ju˝ wystarczaç. „Osoby podró˝ujàce s∏u˝bowo oczekujà od hotelu
nie tylko zapewnienia wygodnego noclegu, ale tak˝e mo˝liwoÊci wygodnej i efek-
tywnej pracy. GoÊcie coraz cz´Êciej potrzebujà dost´pu do Internetu, który umo˝-
liwia∏by im wysy∏anie i odbieranie poczty elektronicznej, a tak˝e zdalny dost´p
do sieci firmy.” - mówi Warwick Gunning, dyrektor generalny hotelu Sheraton
Krakow. Równie˝ coraz wi´cej firm oczekuje, ˝e ich pracownicy b´dà pozosta-
waç w ciàg∏ym kontakcie - tak˝e podczas podró˝y. 

Wychodzàc naprzeciw tym potrzebom grupa Starwood postanowi∏a wykorzystaç
w nowo wybudowanym hotelu najnowoczeÊniejszy system komunikacyjny 
w ca∏oÊci oparty na sieci IP i rozwiàzaniach Cisco Systems - zosta∏ on w ca∏oÊci
zaprojektowany i wdro˝ony przez firm´ NextiraOne. Jednolita infrastruktura 
sieci oparta na technologii Fast Ethernet umo˝liwia zarówno dost´p do Interne-
tu, jak i transmisj´ g∏osu, a w przysz∏oÊci pozwoli równie˝ na wdro˝enie innych
us∏ug, np. telewizji over IP czy zdalnej kontroli stanu minibarów. Dzi´ki niej 
we wszystkich pokojach hotelowych mo˝na uzyskaç szybki dost´p do Internetu
pod∏àczajàc komputer przenoÊny do gniazdka Ethernet - takiego samego, jak w
typowym biurze. W publicznie dost´pnych cz´Êciach hotelu - atrium, lobby, 
restauracji, barze, salach konferencyjnych, executive lounge itp - dost´p 
do Internetu mo˝na uzyskaç dzi´ki bezprzewodowej sieci WLAN. 
Hotel dysponuje w∏asnà infrastrukturà bezprzewodowà obs∏ugujàcà przenoÊne
telefony IP, a na ˝yczenie klienta mo˝e te˝ uruchomiç wydzielony system bez-
przewodowego dost´pu do Internetu o wysokiej przepustowoÊci dla grupy np.
uczestników konferencji. Jednak sta∏y hot-spot jest prowadzony przez operatora
mobilnego ERA, który oferuje w wielu miejscach kraju bezprzewodowy dost´p
do Internetu jako jednà z us∏ug skierowanych przede wszystkim do klienta 
biznesowego. 

Telefonia IP, to jednak coÊ wi´cej, ni˝ tylko telefon i Internet w jednym gniazdku.
Du˝e, kolorowe wyÊwietlacze telefonów IP umo˝liwiajà goÊciom korzystanie z
wielu us∏ug dodatkowych, a dotykowy ekran u∏atwia pos∏ugiwanie si´ ca∏ym sys-
temem. Na przyk∏ad budzenie mo˝na zamówiç dotykajàc wyÊwietlanej na ekra-
nie telefonu ikonki budzika, a wys∏anie poczty elektronicznej - i to bez korzysta-
nia z komputera - jest mo˝liwe po dotkni´ciu ikonki z kopertà. Nie trzeba przy
tym wpisywaç ca∏ej treÊci listu przy pomocy klawiatury telefonu. TreÊç listu mo˝-
na po prostu nagraç korzystajàc ze s∏uchawki, a nagranie zostanie wys∏ane 



Jednym s∏owem:

• Sheraton Krakow zosta∏
otwarty w czerwcu 2004 roku

• Pi´ciogwiazdkowy hotel na-
stawiony jest na obs∏ug´
klientów biznesowych 

• Hotel zbudowa∏ sieç opartà
na rozwiàzaniach Cisco Sys-
tems w celu Êwiadczenia ta-
kich us∏ug, jak:
- Szybki dost´p do Internetu

w pokojach
- Bezprzewodowy dost´p do

Internetu w pomieszcze-
niach publicznych

- Obs∏uga telefonów bezprze-
wodowych we wszystkich
pomieszczeniach

• Telefonia IP umo˝liwia reali-
zacj´ takich us∏ug dodatko-
wych, jak: 
- Prognoza pogody
- Serwis lokalny 
- Katalog us∏ug hotelowych
- Kursy walut
- Wysy∏anie poczty elektro-

nicznej i g∏osowej
- Sprawdzanie salda rachunku

• W hotelu zainstalowano:
- 232 aparaty Cisco 7970 IP

z kolorowym wyÊwietlaczem
i ekranem dotykowym. 

- 232 proste aparaty Cisco
7902 u˝ywane jako drugi
aparat w pokoju

- ok. 100 aparatów Cisco
7940 z wyÊwietlaczem mo-
nochromatycznym dla pra-
cowników 

- 28 bezprzewodowych apara-
tów Cisco 7920 IP 

- Sieç 802.11b obejmujàca
zasi´giem ca∏y obiekt obs∏u-
gujàca telefony bezprzewo-
dowe 

- Hot-spot bezprzewodowy
ERA GSM zapewniajàcy do-
st´p do internetu w obsza-
rach publicznych

do adresata jako multimedialny za∏àcznik do poczty elektronicznej. Na ekranie
telefonu mo˝na te˝ sprawdziç prognoz´ pogody, kursy walut, poznaç najwa˝niej-
sze punkty oferty turystycznej Krakowa, a tak˝e uzyskaç dost´p do us∏ug Hotelu.
Poniewa˝ ekran telefonu dzia∏a jak przeglàdarka internetowa i obs∏uguje po-
wszechne w bran˝y standardy (m.in. XML, HTML czy PNG), mo˝liwa jest ∏atwa
rozbudowa i dodawanie nowych us∏ug w przysz∏oÊci, praktycznie bez ˝adnych
ograniczeƒ ze strony samego systemu. 

„Wa˝ne jest nie tylko zaspokajanie obecnych potrzeb klientów, ale równie˝ w∏a-
Êciwe przygotowanie si´ do ich obs∏ugi w przysz∏oÊci” - ocenia dyr. Gunning.
„W miar´ up∏ywu czasu wÊród naszych goÊci coraz wi´kszà grup´ b´dà stanowiç
osoby przyzwyczajone do korzystania z nowoczesnych technologii oraz us∏ug in-
ternetowych i majàce coraz wi´ksze potrzeby w tym zakresie. Dzi´ki telefonii IP
i zintegrowanemu systemowi komunikacji b´dziemy mogli w miar´ potrzeb  
∏atwo dodawaç nowe funkcje i us∏ugi - zarówno podnoszàce komfort pobytu 
goÊci, jak i przynoszàce hotelowi dodatkowe przychody”. 

Istotnym elementem ca∏ego rozwiàzania jest jego integracja systemu telefoniczne-
go z systemem zarzàdzania hotelem (Property Management System) przy pomocy
aplikacji V/IP firmy Nevotek. Dzi´ki temu personel hotelu mo˝e wykorzystaç
aparat telefoniczny jako terminal pozwalajàcy na wprowadzenie statusu pokoju
(np. posprzàtany, gotowy na przyj´cie nowych goÊci) lub zamówiç uzupe∏nienie
napojów w barku. Aparaty wykorzystywane przez personel hotelu mogà byç 
natomiast wykorzystywane do rejestracji czasu pracy. 

„System zintegrowanej komunikacji, który wdro˝y∏a dla nas NextiraOne w opar-
ciu o technologie i rozwiàzania Cisco Systems nie tylko u∏atwia nam zaspokoje-
nie bie˝àcych potrzeb goÊci, ale tak˝e umo˝liwia rozwijanie nowych us∏ug, które
dodatkowo podniosà komfort ich pobytu. Mo˝emy te˝ zaoferowaç naszym go-
Êciom nowe us∏ugi komunikacyjne, stanowiàce dla nas dodatkowe êród∏o przy-
chodów. Usprawnienie pracy personelu wp∏ywa te˝ na obni˝enie kosztów i po-
prawienie rentownoÊci naszej dzia∏alnoÊci” - podsumowa∏ Warwick Gunning.
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