
 

Een complete oplossing, 3 systemen in één, de applicatie voor de gast,  

applicatie voor onderhoud, huishoudpersoneel,  

en de online cloudsoftware receptie. 
 
 
 

via Smartphone, tablet,                desktop,                           laptop                        en/of Smart TV. 

Throdi is dé oplossing voor gastervaring  
Het versterkt de band tussen gast en het hotel. 

 



Het bevrijdt medewerkers van administratieve taken, geeft media en 
informatie weer en stimuleert fysieke interactie met de klant.  

 
Een investering die zich in de eerste weken van gebruik loont.  

 
 
 
De connectiviteit van het online Cloud software Dashboard met de Throdi applicatie voor de gast en 
met de Housekeeping web applicatie voor het hospitality-personeel is de lijm die iedereen bij elkaar 
houdt en misorganisatie en miscommunicatie verandert in een eenvoudig, tijdig en efficiënt systeem. 
 
Via e-mail ontvangt de hotelgast 48 uur voor zijn aankomst een login voor de Throdi Pré check-in, dit 
geeft uw gasten al een eerste vakantiegevoel, de mogelijkheid om reservaties vast te leggen zoals 
fietsen, Wellness, restaurant, kapper, enz.…,  worden ze op de hoogte gebracht van wat er allemaal te 
doen is,  hun registratie documenten kunnen ze invullen voor aankomst, zodat ze de wachtrijen bij de 
receptie kunnen overslaan en sneller in hun kamers kunnen komen.  
 
Management software die een revolutie teweegbrengt in de gastervaring 
 

•  Meer tijd om te communiceren met uw gasten 
•  Verhoog uw gasttevredenheid 
•  Online check-in voor een grotere gastervaring 
•  We ondersteunen 99% van alle apparaten, IOS, Android, Windows, … 
•  Een nieuwe ervaring bij het inchecken voor gasten 
•  Mobielvriendelijk betekent gelukkiger gasten 

 
Throdi zorgt ervoor dat uw personeel de beste klantervaring biedt en helpt U ook op het juiste 
moment de juiste informatie te verstrekken. 
 
We hebben een volledig mobiele oplossing ontwikkeld waarmee hotels de vrijheid hebben om hun 
gasten overal in het hotel te bedienen. Waar u ook bent, beheer uw activiteiten vanaf elk apparaat en 
op elk moment. 
 



Dashboard	receptie																				CLOUDSOFTWARE	

Managementoplossing	!	
	

Gekoppeld	via	channelmanager	aan	

uw	online	reservatie	software,	en/of		

kassasysteem	

	

Vergemakkelijkt	de	check-in/out	

formaliteiten	waardoor	de	receptie	

meer	tijd	heeft	voor	contact	met	de	

hotelgasten.	

	

Het	activeren	of	desactiveren	van	:	

		

1.  Bar	

2.  E-Shop	

3.  Housekeeping	

4.  Jukebox	

5.  Kapper	

6.  Kranten	

7.  Onderweg	

8.  Ontbijt	in	de	kamer	

9.  Parking	

10.  Pet	care	

11.  Restaurant	menu	

12.  Roomservice	

13.  Wellness	

14.  Tafelreservering	

15.  Taxi	

16.  Verhuur,	fietsen	

WEBAPPLICATIE	
	

Housekeeping	
	

Realtime	informatie	naar	de	Receptie	en	Hotelgast	:	

	

•  Kamerstatus	

•  Extra	diensten	
•  Geeft	naam	door	aan	de	hotelgast	wie	de	kamer	opmaakt	

•  Krijgt	melding	van	de	hotelgast	die	wenst	dat	zijn	kamer	niet	

wordt	opgemaakt.	

•  Rechtstreekse	chat	met	de	receptie.	

•  Geen	aankoop	van	toestellen.	
•  Melding	gevonden	voorwerpen.	

•  Minibar	verbruik.	

	

HOTELAPPLICATIE	

Hotelgast	
	

GRATIS	te	downloaden	in	de	stores	

	

Pré	Check-in	:		
•  Reservatie	en	persoonsgegevens	

controleren	en	voor	akkoord	bevestigen	

•  Identiteitskaart,	rijbewijs	inscannen	

•  Voor	zijn	aankomst	reserveren	van	

restaurant,	kapper,	fietsen,	…	

•  Wat	is	er	allemaal	te	doen.	

	

Check-in	:	
•  Bij	melding	“kamer	is	klaar,	begeeft	u	zich	

naar	de	receptie”	voor	ophalen	sleutel	

word	de	applicatie	actief	

	

Alle	nuttige	info	24/7	bij	de	hand	:	
•  Kamernummer	

•  Wifi	

•  Deurcode	

Gebruik	van	alle	door	de	hotelier	

geactiveerde	services	

	

Check-out	:		
•  Openstaande	rekening,		

•  Factuur	Ja/Nee	

•  Betaling	BC	of	Cash	

		

Cubilis	

Planet	

Winner	

Mews	

?	

Alles beheren met slechts één koppeling naar uw PMS systeem ! 	

Throdi, het meest complete, innovatiefste alles-in-één systeem!  
 
 



Uniformiteit = één applicatie voor iedereen 
 

Herkenbaar wereldwijd! 
  

  
De Throdi applicatie, bediend door een dashboard, is zowel geschikt voor een hotel 
van 5 kamers als voor een hotel van 300 kamers. De applicatie, éénmaal gedownload 
werkt voor alle hotels, men hoeft het niet telkemale terug te installeren. 
 
Het is ontworpen door een hotelier om bijkomende inkomsten te creëeren, klant 
tevredenheid te verhogen en een betere kostenefficiëntie te realiseren. Verhoogd met 
nieuwe functies voldoet Throdi aan de behoeften van de hedendaagse mobiele, digitale 
reiziger met grotere snelheid en werkzaamheid. 
 
Eenvoudig in gebruik en instelbaar volgens de behoeften van de hotelier.  
Alles à la Carte. 
 
Er zijn geen instapkosten, het is makkelijk operationeel te maken 
voor de hotelier. Onze 2-wegs integratie via een koppeling met het 
PMS-systeem (kan met verschillende PMS-systemen) 
communiceert reservaties, kamerstatus, extra services etc …. 
  
De fee/huur van het totale Throdi systeem is afhankelijk van het aantal kamers en de 
gemiddelde kamerprijs.  Keuze mogelijkheid uit 3 packages. 
 
Zelfs als we nieuwe functies uitbreiden, verbeteren of toevoegen, bieden wij die gratis 
aan al onze klanten. 
Er worden geen extra’s in rekening gebracht. 
 

GRATIS dowload in Stores 



De hotelgast kan alles bedienen, beheren met zijn eigen smart Phone. 
 

Alle faciliteiten eenvoudig te integreren.  

Check-in met qr-code 

Integratie van de kamerdeur openen 
met qr-code, nfc, bluetooth 

Bellen naar de receptie, de 
receptionist ziet meteen welke kamer 
er opbelt. 

Slagboom met nummerplaat 
herkenning, opent automatisch na 
het invoeren van de nummerplaat bij 
de pré-checkin. 

In alle talen  
app neemt de taal aan van het toestel 



Throdi werkt op : 
 
•  Android smartphone  
•  IOS (Apple) smartphone 
•  Windows smartphone 

 

•  Windows Desktop 

 
•  Smart TV 
•  Op ieder televisietoestel met 

ChromeCast 

•  Android tablet 
•  IOS (Apple) tablet 
•  Windows tablet 



Voor	het	verblijf	 Tijdens	het	verblijf	 Einde	verblijf	

Maken van een reservatie 

Reservatie wordt via het PMS 
systeem per mail bevestigd 
naar de klant 

Gegevens 
worden via 
channel manager 
geïmporteerd 
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Klant logt in : 
•  Klant controleert zijn reservatie en persoonsgegevens 
•  Bij factuur worden de factuur gegevens ingevuld 
•  Nummerplaat  
•  Identiteitskaart, paspoort, rijbewijs wordt in gescand 
•  Reservatie van faciliteiten in het hotel 
•  Op de hoogte van de evenementen  

•  Enz…  

Receptie stuurt 48 uur voor aankomst klant 
bevestigingsmail met login voor de pré-check-in 
 Receptie maakt 

aankomst van 
de gast klaar 
 

DOOR  THRODI 

Klant komt aan in het hotel : 
Meld zich aan de receptie 

Housekeeping meld “KAMER IS KLAAR” 

Klant begeeft zich naar de receptie : 
Vervolledigd de check-in 
Ontvangt kamer sleutels 
Maakt gebruik van alle services 

Klant ontvangt melding “KAMER IS KLAAR, MELD U AAN DE RECEPTIE” 

1 

2 

3 

4 5 

PMS	

6 7 

8 

Housekeeping krijgt melding van aankomst klant 

9 

10 11 

Einde verblijf, Throdi heeft de melding om uit te checken” 

12 13 

Check-out klant, housekeeping krijgt melding en doet controle minibar, kamer,… 
Krijgt rekening te zien in de app. 

Betalen cash : “ Gelieve U zich naar de receptie te begeven” 
Betalen Credit Card : “Vergeet niet de sleutels af te geven” 

Het gearceerde gedeelte toont aan waar Throdi de taken van de receptie bijstaat 



Voorbeeld van schermen met verschillende login per dienst 

Login : administrator 
Kan alles consulteren en wijzigen 

Login : Receptie 
Enkel receptie gerelateerd taken 

Login : Housekeeping 
Enkel housekeeping, status invullen, consulteren 



Throdi  
application package 	

Throdi  
Small package	

Throdi  
Full package 	

3,25€/kamer/maand 
	

5,00€/kamer/maand 
	

6,50€/kamer/maand 
	

Cloudsoftware 
dashboard                     þ	

Cloudsoftware 
dashboard                     þ	

Cloudsoftware 
dashboard                     þ 	

1 koppeling 
channelmanager          þ	

1 koppeling 
channelmanager          þ	

1 koppeling 
channelmanager          þ 	

applicatie hotelgast     þ	 applicatie hotelgast     þ	 applicatie hotelgast     þ	

webapplicatie 
housekeeping                ý	

webapplicatie 
housekeeping                þ	

webapplicatie 
housekeeping               þ	

gepersonaliseerd naar 
eigen huisstijl                ý	
	

gepersonaliseerd naar 
eigen huisstijl                ý	
	

gepersonaliseerd naar 
eigen huisstijl               þ	

Throdi packages : Vanaf 3,25€/kamer/maand 



Al die services zijn voorbeelden, kan door de hotelier zelf bepaald worden. 
Kunnen aangepast worden naar de omgeving van het hotel 



Het Throdi Full package is DE oplossing voor het automatiseren van uw hotelbeheer ! 
	



Throdi is een product ontworpen en ontwikkeld door Horeca Club Sp.z.o.o. 
 
Adres: 
 
Hoofdkantoor :                                       Uw contactpersoon :    Kantoor België :  
 
Horeca-Club Sp.z.o.o.     
Aleja Niepodleglosci 6          Elizabetlaan 50 
61-874 Poznañ           8300 Knokke-Heist 
Poland            Belgium 
 
+48 61 658 07 00           +32 473 81 31 21 
 
REGON: 366078978,          www.throdi.app 
VAT : PL7822668265          info@throdi.app 
 
 

Kantoor geopend: 
 

support@throdi.app 
 

Ma - Vrij van 8.00 - 17.00 
 


