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VDA group là tập đoàn của Italy với hơn 30 năm kinh nghiệm đi đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp quản lý phòng khách 
sạn GRMS cho rất nhiều khách sạn trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng, sự tiện nghi và thoải mái.
VDA group is an Italian corporation with more than 30 years of experience leading in the �eld of providing Guest Room Management System 
products, services and solutions for a lot of Hotels around the world, improve the quality, convenience and comfort. 
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RCU Là gì:
What is RCU:

Giải pháp điều khiển phòng Room control Unit (RCU) được thiết kế với mục đích điều khiển các  phòng trong khách sạn mang lại sự trải nghiệm và hài lòng của khách hàng, tiết 
kiệm chi phí vận hành cũng như tối ưu được năng lượng tiêu thụ. 
Hệ thống có các chức năng điều khiển và giám sát toàn bộ các hệ thống trong phòng như: điều hòa nhiệt độ, rèm cửa, keycard, hệ thống chiếu sáng dịch vụ dọn phòng, không làm 
phiền.....

Room control solution Room control Unit (RCU) is designed for controlling rooms in the hotel to bring experience and satisfaction to customers, save operating costs as well as 
optimize energy consumption.
The system has functions to control and monitor all systems in the room such as: air conditioning, curtains, keycard, lighting system, housekeeping, do not disturb .....
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Quản lý năng lượng tiêu thụ của phòng 
Manage the energy consumption of the room 

Chức năng chính:
Functions:

Truy cập ra vào cửa phòng bằng thẻ.
Access to room by card.

Cải thiện quy trình của Khách sạn 
Improve the procedure of the Hotel 

Điều khiển pre-cool phòng khi khách 
check-in và trước khi vào phòng. 
Pre-cooling room when guests check-in 
and before entering the room. 

Giám sát và điều khiển tự động dựa vào điều 
kiện check-in/out, ra/vào phòng.
Monitor and ontrol automatically based on 
check-in/out, entry/exit. 

-

Thực thi ngữ cảnh khi khách vào phòng.
Perform the Welcome scene when Guest 
enters the room.
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Thiết kế hiện đại, sang trọng 
Modern and Luxury design

Đa dạng về thiết bị điều khiển
Variety room control equipments


