
xxter biedt een breed scala aan bedrijfsservices om het leven 
makkelijker te maken. Bekijk wat onze oplossingen kunnen 
betekenen voor jouw bedrijf.

xxter
Bedrijfsoplossingen



xxter bedrijfsoplossingen
De producten en diensten van xxter bieden 
uitstekende mogelijkheden voor bedrijven om hun 
e�ciëntie te verhogen, het personeel te 
ondersteunen en om extra diensten te leveren aan 
hun gasten. Ontdek hoe xxter jouw bedrijfstak kan 
helpen met praktische oplossingen.

Cafés, restaurants en clubs
Voor horecagelegenheden is de ambiance altijd erg belangrijk. 
Gedurende het verloop van de dag wil je steeds de juiste sfeer 
kunnen neerzetten voor je gasten. Dankzij de ingebouwde scènes 
en planner van xxter is het mogelijk om de verlichting automatisch 
in te stellen naar de juiste situatie voor dat moment. Uiteraard is het 
altijd mogelijk voor het personeel om bij te sturen wanneer ze dat 
willen. 

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om met xxter je zaak 
nauwlettend in de gaten te houden en je te alarmeren als dat 
nodig is, of om automatisch in te grijpen. Functioneert de koeling 
niet langer op de juiste temperatuur, omdat iemand de deur niet 
goed heeft dichtgedaan? Dan ontvangt de manager of een 
monteur direct een alarmbericht. Ook het binnenklimaat kan nauw 
gemonitord worden om de luchtbehandeling direct aan te passen 
wanneer bijvoorbeeld de CO of CO2 niveaus te ver oplopen. 
Herstelt de situatie zich niet op tijd, dan ontvang je ook direct een 
bericht, zodat je kunt ingrijpen. 

Dus terwijl xxter op al je systemen let, heb jij je handen vrij om voor 
je gasten te zorgen.
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Gasten zijn al gewend om alles te kunnen bedienen met hun 
smartphone, dus waarom zou je ze niet ook toegang tot hun 
hotelkamer geven, gedurende hun verblijf? Met de xxter hospitality 
oplossing is het mogelijk om alle bediening van de kamer 
beschikbaar te maken voor de gast, inclusief de verlichting, gordijnen, 
audio/videosystemen en klimaatsturing. Daarnaast biedt de app een 
speciale narrowcasting integratie, waarmee het mogelijk is om extra 
diensten aan te bieden aan je gasten, zoals bijvoorbeeld de 
stomerijservice, het menu uit het restaurant of een welness 
aanbieding. 

xxter biedt een apart portaal waarmee je het verblijf van je gasten 
kunt bijhouden, maar er zijn ook integratiemogelijkheden met 
bestaande reserveringssystemen. Door een unieke link of QR-code te 
delen met de gast kunnen ze met één tik toegang krijgen, voor zo 
lang als hun verblijf duurt.

Hotels



Laat xxter het gebouwbeheer 
verzorgen

Kantoren
Het is voor een goede werkomgeving belangrijk om altijd de juiste verlichting en 
klimaatsturing te bieden. Met xxter is het mogelijk om automatisch de verlichting en 
zonneschermen aan te sturen, voor de optimale mix van natuurlijke en kunstmatige 
verlichting. In combinatie met de exacte metingen van het interne klimaat is het mogelijk om 
e�ciënt de temperatuur en luchtbehandeling aan te sturen, gericht op die kantoorruimtes 
die daadwerkelijk in gebruik zijn.

Ook is het mogelijk om volledige automatisering te bieden van vergaderruimtes. Hiermee heb 
je altijd inzichtelijk welke ruimtes er nog beschikbaar zijn, en kan je gebruikers eenvoudig 
toegang geven tot alle faciliteiten, via eenvoudig te bedienen scènes.

Scholen & (semi) openbare ruimtes
Ook in (semi) openbare gebouwen, zoals scholen, sportscholen, musea, etc. zijn de 
oplossingen van xxter van toegevoegde waarde. Flexibele lichtscenes optimaliseren het 
energieverbruik en verhogen zowel de productiviteit als de sfeer in een ruimte. Met onze 
oplossing voor het bedienen van specifieke ruimtes kunt u NFC-tags of QR-codes gebruiken 
om de controle tot bepaalde gebruikers te beperken, zodat een leraar of conciërge 
bijvoorbeeld lichtschakelaars, klimaat- of audio-videoapparatuur in een ruimte kan bedienen, 
terwijl studenten of bezoekers dat niet kunnen.



Voor gebouwbeheerders
Ieder onderdeel van de gebouwautomatisering kent vaak zijn eigen standaard, of het nu 
KNX is voor intelligente sturing, Modbus voor bemetering en klimaatsturing of BACnet 
voor gebouwbeheer. Met xxter is het mogelijk om al deze verschillende standaarden 
bijeen te brengen in één transparante, geïntegreerde automatisering, die je een volledig 
overzicht en controle biedt. Het is zelfs mogelijk om xxter te integreren in externe 
gebouwbeheersystemen, dankzij de secure API-integratie. 

Met de geavanceerde ingebouwde logicamodules is het mogelijk om een enorm scala 
aan acties te automatiseren en om kritische systemen continu te monitoren, zodat je 
wordt gewaarschuwd wanneer er zich iets voordoet. Xxter beschikt over uitgebreide 
rol-gebaseerde toegang, waardoor het mogelijk is om gebruikers van het gebouw 
beperkte toegang te geven tot specifieke onderdelen van het gebouw. En, wanneer er 
onderhoud nodig is tot een van de systemen, is het mogelijk om tijdelijke toegang te 
geven tot specifieke beheerfuncties.

Voor gebouweigenaren
Dankzij de complete integratie van xxter in het volledige gebouw, is het mogelijk om 
het energiegebruik beter te managen en kan onnodig gebruik worden teruggebracht. 
Met de energiemonitoring conform BREEAM is het mogelijk om ine�ciënties op te 
sporen zodat de installatie verder kan worden verbeterd. Ook kunnen gebruikers 
hiermee goed worden voorgelicht om hun energiebewustzijn te verhogen. Dankzij de 
data die beschikbaar is met deze uitgebreide monitoring, is het ook mogelijk om 
gebruiksafhankelijke facturatie in te richten, bij het verhuren van ruimtes.
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KNX is voor intelligente sturing, Modbus voor bemetering en klimaatsturing of BACnet 
voor gebouwbeheer. Met xxter is het mogelijk om al deze verschillende standaarden 
bijeen te brengen in één transparante, geïntegreerde automatisering, die je een volledig 



Retail
Als retailer weet je als geen ander hoe belangrijk het is om een uitnodigende ruimte te 
creëren, waarin je goed kunt laten zien wat je te bieden hebt en waar je de juiste klanten 
binnentrekt om hun aankoop te doen. De ambiance kan worden verbeterd door de 
verlichting en het klimaat automatisch te laten aansturen op basis van de omstandigheden 
buiten en sensorinformatie binnen. Met de ingebouwde logicamodules van xxter is het 
mogelijk om al deze informatie bij elkaar te brengen en in iedere situatie de juiste scènes te 
kiezen, met een comfortabel binnenklimaat. 

Omdat de xxter controller altijd verbonden is, kunnen alle systemen continu worden 
gemonitord en kan je worden gealarmeerd wanneer zich iets voordoet, bijvoorbeeld bij 
problemen in de klimaatsturing of in de systemen voor opslag en voorraad. Zo kan xxter op de 
winkel passen, terwijl jij kunt zorgen voor je klanten.



Langer zelfstandig wonen, 
dankzij xxter

Gezondheidzorg
Dankzij de automatiseringsmogelijkheden van xxter is het mogelijk om mensen met 
een beperking (langer) zelfstandig te laten wonen. Of het nu gaat om het bieden van 
stembediening van alles in huis inclusief de gordijnen en ramen, een adaptieve 
klimaatsturing of het volledig automatiseren van situaties en zelfs deuren in huis; de 
moeite die een bewoner moet doen in huis kan sterk worden verminderd om een 
veilige, gezonde en toegankelijke woonruimte te creëren. Al deze automatiseringsopties 
kunnen ook zonder app beschikbaar worden gemaakt en gekoppeld aan beschikbare 
sensors of schakelaars, zodat dit gemak ook voor niet-technische mensen toegankelijk 
is. 

Ook is het mogelijk om met xxter de dagelijkse gang van zaken te monitoren, zoals het 
gebruik van de verlichting, apparatuur en watergebruik, om een zorgverlener te 
alarmeren wanneer er een onverwachte afwijkende situatie optreedt in het dagelijkse 
leefpatroon. Dankzij de geïntegreerde camera en intercom mogelijkheden is het 
mogelijk om eenvoudig beeld en communicatie te bieden, zowel naar de bewoner, als 
de buitenwereld.



We helpen je graag met het vinden van 
de beste oplossing voor jouw bedrijf

Wil je meer weten wat wij kunnen bieden voor jouw bedrijf? Neem 
contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en 
ontvang een persoonlijk aanbod.

Maximaal gebruikersgemak 
met professionele oplossingen

Contact

Telefoon : 

Email :

Adres : WG-plein 459, 
1054 SH Amsterdam, 
Nederland

    +31 (0)20 – 2 18 42 01

sales@xxter.com


