
Hotel IP Network

For any hotel and resort, guest satisfaction 
is a critical revenue driver. Guests today live 
a mobile lifestyle and they expect to stay 
connected when traveling. In addition to 
providing a remote office and home away 
from home, hotels also face the challenges 
of generating new revenue and optimizing 
operations. To meet the current and future 
expectations, a local IP network keeps you 
prepared and ahead of competitors by 
offering guests content as they want it - via 
a television screen, computer or telephone.

Sanuk Systems have been building fixed and wireless networks for hotels, resorts and expat 
communities in Thailand since 2008.  We are an Internet Service Provider licensed by the National 
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC).



Premium International capacity. 
All equipment included as 
a managed service.

TV in guest rooms, 
restaurants and bars 

Live TV and Radio channels, 
recorded content and licensed 
Hollywood movies.

Make your own Resort Information 
channel!

Hotel Telephones
Your dedicated exchange with common
 hotel features such as call queues, 
day/night schedule, forwarding, voicemail 
and automatic wake-up calls. 

Services
Installation, configuration, management 
and support of your services to ensure 
a smooth daily operation.

Internet and WiFi

An IP-based digital CCTV system 
with cameras in corridors and 
public areas.

CCTV

Contact details:
Sanuk Systems (Thailand) Co., Ltd.
   234/3 Moo 3 Tambon Kram, Amphur Klaeng Rayong 21190 Thailand
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maephim@sanuksystems.com
www.sanuksystems.co.th
+66 33 010805 (on-call: 080-1025480)
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อินเตอรเน็ตโรงแรม

สำหรับโรงแรมและรีสอรทใดๆ ความพึงพอใจของ
แขกเปนตัวขับเคล่ือนรายไดท่ีสำคัญ แขกในปจจุบัน
มีไลฟสไตลแบบเคล่ือนท่ีและพวกเขาคาดหวังวาจะ
ไมพลาดการติดตอเม่ือเดินทาง นอกเหนือจากการ
จัดหาสำนักงานระยะไกลและบานที่อยูไกลบาน
โรงแรมยังเผชิญกับความทาทายในการสรางรายได
ใหมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให
เปนไปตามความคาดหวังในปจจุบันและอนาคต 
เครือขาย IP ในพื้นที่ชวยใหคุณเตรียมพรอมและ
นำหนาคูแขงดวยการนำเสนอเนื้อหาสำหรับแขก
ตามที่พวกเขาตองการ - ผานหนาจอโทรทัศน 
คอมพิวเตอร หรือโทรศัพท

Sanuk Systems ไดสรางเครือขายโทรศัพทพื้นฐาน และไรสายสำหรับโรงแรม รีสอรท และชาวตางชาติ

ในประเทศไทยตั้งแตป  2551 เราเปนผู ใหบริการอินเทอรเน็ตที่ ไดรับอนุญาตจาก กสทช.



ความจุระดับพรีเมียมระหวางประเทศ 

อุปกรณทั้งหมดรวมอยูในบริการจัดการ

ทีวใีนหองพัก รานอาหาร และบาร
ชองรายการสดทางทีวีและวิทยุ เนื้อหา

ที่บันทึกไว และภาพยนตรฮอลลีวูด

ที่มีลิขสิทธิ์

สรางชองทางขอมูลรีสอรทของคุณเอง!

โทรศัพทโรงแรม
การแลกเปล่ียนเฉพาะของคุณกับคุณสมบัติ

ทั่วไปของโรงแรม เชน คิวการโทร 

ตารางกลางวัน/กลางคืน การโอนสาย 

ขอความเสียง และการโทรปลุกอัตโนมัติ

บริการ
การติดตั้ง การกำหนดคา การจัดการ 
และการสนับสนุนบริการของคุณ 
เพ่ือใหการทำงานประจำวันเปนไปอยางราบร่ืน

อินเทอรเน็ตและ WiFi

ระบบกลองวงจรปด IP แบบดิจิตอล

พรอมกลองในทางเดินและพื้นที่สาธารณะ

กลองวงจรป�ด

ติดตอ:
Sanuk Systems (Thailand) Co., Ltd.
    234/3 หมู3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190 ประเทศไทย

การจัดการแบ็คออฟฟศ
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