
guest experience automation

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



guest experience automation by Throdi

Verhoogt de omzet door de upselling-services

Helpt de administratieve taken van de receptie, vermindering van de wachtrijen 

Verhoogt de klantevredenheidx

x x

Weglaten van de room directory, waardoor de printkosten en -tijd worden verlaagd om ze allemaal 
actueel te houden

Bellen via de Throdi applicatie = geen 
nieuwe telefoonaankoop

omzet

kosten

Directe 
boekingen, 

minder 
commissie



de Hotelgast 

Maar één app te downloaden. 
Automatische WIFI connectie. 

Vanaf de reservatie 

Alle info van het hotel. 
Rechtstreeks contact met de 
receptie via Chat. 
Reserveren van alle door het 
hotel aangeboden diensten. 

Bij Check-in 
Geïntegreerde deuropener 
Diensten in de kamer, hotel, 
geïntegreerde domotica-
systemen enz … 
Consultatie van zijn rekening 
Bellen naar de receptie met 
kamernummer herkenning. 

Bij Check-out 
Online check-out met factuur. 
Directe boeking

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?
de Hotelier 

Maakt verbinding met de PMS (2-wegs connectie). 
Pre-Stay e-mail en rechtstreekse communicatie met de gast voor aankomst in het hotel. 

Vereenvoudiging van de administratieve taken voor de receptie, versnelt de check-in, 
vermindering van de wachtrijen. 

Helpt uw omzet te verhogen door middel van Up-selling van diensten per app.  
Altijd direct contact tussen hotelgast via Chat vanaf de reservatie, ook na het verblijf. 

Vereenvoudiging van de Check-in en Check-out. 
De After Stay stimuleert de directe boeking. 

Beter contact tussen hotel en hotel klant. 
Alle info in de app, weglaten van de room directory  verlaagt de kosten van drukwerk en tijd om 

die up-to-date te houden. 
Applicatie kan worden aangepast naar de huisstijl van het hotel.

Bidirectionele connectie 

de Huishouding 

Eenvoudige schoonmaakplanning 
Checklists 
Wijs taken toe aan team, aangepaste groep of individuen 
Historiek 
Real-time pechonderhoud 
Herhalingstaken voor preventief onderhoud 
Volg status van elke taak op elk gepast moment 
Huishouden kan problemen voor onderhoud indienen 
Onderhoud kan kamers blokkeren tot inspectie en automatisch 
waarschuwen wanneer gereed 
Front Office kan kamers prioriteren en reserveringsberichten 
toevoegen Automatische connectie



• Maakt verbinding met de PMS

API PMS FIAS protocol 
PMS

CHANNEL 
MANAGER DOOR SYSTEMS

Mews Systems

2 ways connection

Plannet Winner Cubilis Hotek

Stardekk

Booking planner Oracle Suite8 in dev Omnibees in dev Assa Abloy in dev

Tovhs (CM) in dev Fitshotel in dev

Amadeus in dev

Mancloud in dev

Protel in dev

Guestline in dev

Verbindingen met de PMS. 
Als de PMS dit ook toestaat in 
een 2-wegs verbinding. 

Integraties van 
deuropeningssystemen, 
domotica, …



Pre-Stay e-mail en rechtstreekse communicatie met de gast voor aankomst in het hotel.

Log in with PIN or qr code

Verzenden van een e-mail met login. 

De gecodeerde e-mail wijzigen in persoonlijke e-
mail voor verder direct contact met uw klant.

copy nemen van paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs, ….



Upselling van diensten per app - extra inkomsten

• Berichten carrousel, 
tot 10 foto's. 

• Upselling van alle 
arrangementen, 
extra's, enz ...

Reserveren van een parking 
plaats van het hotel

Nummerplaat 
Merk auto 

Kleur



Openstaande rekening 
consulteren

Geïntegreerde reservatie 
module van het hotel voor 

directe reservatie

Restaurant reserveren

Informatieve 
bruikbare links

De wifi code kan 
gekopieerd worden, maar 

Throdi maakt 
automatisch verbinding 

met wifi-netwerk dat zich 
dicht bij het apparaat van 

Guest bevindt.  

Bellen naar de receptie, de 
receptioniste ziet meteen 

welke kamer er belt.

Instay door Throdi-app op gast Smart Phone



17 verschillende services om te 
reserveren, bestellen, 

boodschap meedelen en 
deuren te openen

17 verschillende services te activeren of deactiveren door de hotelier zelf, hier zijn ze allen actief

Integratie van de 
kamerdeur openen met qr-

code, nfc, bluetooth, wifi

Indien het hotel 2 of meer 
restaurants heeft wordt het 

menu per restaurant 
getoond

Tafelreservering van het 
restaurant(s) van het hotel

Diensten in de kamer, hotel, geïntegreerde domotica-systemen enz ...



Uitchecken Keuze uit 
betalen 

contant of 
per 

Kredietkaart

Online Check-out



Hotel kan 
automatisch 

aan 
favorieten 

worden 
toegevoegd

Door de integratie met de  
reservatie module van het 

hotel kan rechtstreeks 
geboekt worden

Bel rechtstreeks de receptie, op voorwaarde dat de telefooncentrale van 
het hotel dit toestaat en een softwarewijziging toelaat. 

Kan als de klant de receptie belt, uw PMS het scherm openen met de 
historic van de klant.

After Stay stimuleert de directe boeking



Personalisatie opties

Veranderen naar logo van hotel

Foto wijzigen voor elke service

Het wijzigen van de foto van elke service kan op elk 
moment door de beheerder in het dashboard worden 

gedaan.

Het wijzigen van het logo kan alleen worden aangevraagd 
en gewijzigd door de support service.

Het wijzigen van het logo in het 
pictogram en de startpagina is 

mogelijk, maar hiervoor moet een 
nieuwe download worden gemaakt in 

de verschillende Stores.



Wat kost het

THRODI

Aantal kamers 25

Prĳs/kamer/maand € 6,50

Aantal maanden 12

Prĳs/maand € 162,50

TOTAAL € 1.950,00

CIJFERS

Omzet op jaarbasis hotel € 830.376

Throdi € 1.950

% aan reservatie websites € 59.787

Bruto marge € 692.036

Omzetstĳgen door Throdi € 41.519

Winst € 138.341

PARAMETERS

Gemiddelde kamerprĳs € 140

Bezettings %/jaar 65%

Upsellings omzet stĳging 5%

% aan reservatie websites 12%

Commissie per nacht € 16,80

Bruto marge 83,34%

% van niet rechtstreekse boekingen 60%

8%
2%

39%

3%

47%

Omzet op jaar basis hotel Throdi
% aan reservatie websites Bruto marge
Omzetstijgen door Throdi Winst

Exploitatie Beeld Sector Hotels Percentage Omzet

Omzet 100,00%
Inkoopkosten Omzet 4,66%
% aan reservatie websites 12,00%
Bruto marge 83,34%
Personeelskosten 33,86%
Afschrijvingen 8,18%
Overig ingekochte diensten 2,15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1,64%
Huisvestingskosten 13,54%
Energiekosten 3,63%
Kosten Communicatie 0,55%
Overige Kosten 9,02%
Verkoopkosten 3,15%
Vervoerskosten 0,58%
Bedrijfsresultaat 7,06%

Throdi als terugverdien model

Vanaf een meer omzet door upselling van € 3.575,13 op jaarbasis

of 0,43% omzetstijging
Door de stimulering van directe boekingen zijnde 10 per maand

• Kost- en tijdwinst voor de receptie 

• Omzetstijging 

• Geen aankoop vereist van een device 

• Beter contact tussen hotel en hotelklant 

• Een universeel alles-in-één systeem voor zowel de hotelklant als de hotelier 

• Slechts één applicatie te downloaden voor alle hotels waar ze zich ook bevinden 

• Applicatie kan worden aangepast naar de huisstijl van het hotel 

Throdi  
Small package

Throdi  
Full package 

5,00€/kamer/maand 6,50€/kamer/maand

Cloudsoftware 
dashboard                     ☑

Cloudsoftware 
dashboard                     ☑ 

1 link  
channelmanager          ☑

1 link 
channelmanager          ☑ 

hotel guest  
application                    ☑

hotel guest  
application                    ☑

Web application 
housekeeping               ☑

Web application 
housekeeping               ☑

gepersonaliseerd in eigen 
huisstijl                          ☒ 

gepersonaliseerd in eigen 
huisstijl                          ☑

Smart TV                        ☒ Smart TV                        ☒



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
Coming Soon Smart TV

• TV kijken via een Zapper Interface 
• EPG online TV gids 
• Optie tot Video On Demand 
• Koppeling met Mobiele device van Gast 
• Support voor embedded apps (mits de TV 

het support) zoals Netflix, YouTube etc 
• 14 services die kunnen worden 

geactiveerd



Throdi is een product ontworpen en ontwikkeld door Throdi Sp.z.o.o. 

Adress: 

Hoofd kantoor :                                          Uw contact persoon :  Kantoor Belgium :  

Throdi Sp.z.o.o.    
Dalemińska 8B                        Elizabetlaan 50 
61-614 Poznań          8300 Knokke-Heist 
Poland           België 

+48 61 881 86 95          +32 473 81 31 21 
BTW : PL9721302428 

         www.throdi.app 
         info@throdi.app 

Kantoor geopend : 

support@throdi.app 

Mon -  Fri van 8.00 - 17.00 
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