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Przedmiotem zamówienia jest:  
 
stworzenie oprogramowania umożliwiającego generowanie środowiska roboczego nowej 
generacji kiosków recepcyjnych 
 
w ramach projektu pn.: 
 
Podniesienie konkurencyjności Innovation in Technology poprzez wdrożenie do produkcji 
nowej generacji multimedialnych kiosków recepcyjnych opartych o platformę Cloud 
Integrator,  dofinansowanego w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach 
strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Charakterystyka planowanego projektu: 

 
 
Elementem produkcji kiosku recepcyjnego jest budowa informatycznego systemu narzędziowego 
przeznaczonego do obsługi urządzeń kiosku. Dostarczony system umożliwi w procesie wytwarzania 
urządzenia, generowanie środowiska roboczego nowej generacji kiosków recepcyjnych wraz z 
zapewnieniem obsługi urządzeń kiosku. Postulowane oprogramowanie winno umożliwiać 
Zamawiającemu w procesie produkcyjnym kiosków multimedialnych generowanie środowiska 
roboczego kiosku recepcyjnego oraz jego integrację z usługami SaaS opisanymi poniżej. Interfejs 
wygenerowanego środowiska roboczego musi umożliwiać łatwa integrację funkcji narzędziowych i 
softwarowych kiosku z aplikacjami hotelowymi dostępnymi na rynku poprzez wystandaryzowany 
interfejs komunikacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania prezentacji zgodności 
przekazywanego API poprzez przeprowadzenie przykładowej integracji kiosku z wybraną przez siebie 
aplikacją hotelową dostępną na rynku. Za „interfejs komunikacyjny” w postępowaniu uważa się 
oprogramowanie aplikacji środowiska roboczego i elementów z nim związanych (ang. Application 
Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w 
jaki programy komputerowe mają komunikować się między sobą. Interfejs komunikacyjny musi zostać 
zdefiniowany w sposób otwarty na poziomie kodu źródłowego i dokumentacji dla składników 
oprogramowania, na przykład aplikacji, bibliotek, systemu roboczego. Zadaniem interfejsu 
programowania aplikacji jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, 
klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. API musi pozwolić na korzystanie z 
funkcjonalności udostępnianych przez system narzędziowy kiosku i na odwrót. API systemu 
narzędziowego pozwoli na tworzenie aplikacji korzystających z możliwości, które oferuje kiosk przy 
użyciu typowych języków programowania.  
  
Koncepcja środowiska roboczego oparta została o połączenie kilku komponentów: 

1. Platoformy Cloud Integrator; 
2. Buildera systemu roboczego kiosku; 
3. Uniwersalne API, 

których celem jest stworzenie swego rodzaju organizmu zobrazowanego poniżej: 
 
 

 



 

 
 
Wprowadzenie do Buildera systemu roboczego kiosku 
 
System roboczy kiosku ma umożliwiać jego personalizacje, dostosowującą elementy narzędziowe i 
warstwę komunikacyjna do konkretnego modelu produkowanego urządzenia uwzględniając jego 
rzeczywisty skład funkcjonalny i wyposażenie (rodzaj wyświetlacza, drukarka, czytnik, moduł fiskalny 
(drukarka fiskalna), ekran, dźwięk, podajnik kart, podajnik kluczy, kamera, klawiatura 
rzeczywista/wirtualna, wskaźnik, połączenie z Internetem, sterowanie zamkami, połączenie z Cloud 
Integrator); elementy te powinny składać się na system roboczy poprzez dobór podstawowych modułów 
utworzonych w zespól funkcjonalny tzw. builderem (rozumianym jako narzędzie do szybkiego 
tworzenia i aktualizacji podstawowych funkcjonalności kiosku, głównie wymagających sterowników 
do obsługi urządzeń np. podajnik kart, drukarki paragonów, mikrofonu i głośników, itd.).  
Elementy przetwarzania wydzielonych procesów ( omówionych w dalszej części specyfikacji) 
zachodzić będą w chmurze, z którą kiosk będzie się zdalnie łączył. Tym samym uzyskana zostanie 
możliwość komercyjnego wykorzystywania gotowych rozwiązań programistycznych, które udostępnia 
np. Google (Speech API, TensorFlow itd.).  
 
 
Platforma Cloud Integrator 
 
Platforma Cloud Integrator ma stanowić element funkcjonalny odpowiedzialny za dostarczanie usług 
obliczeniowych — serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz, inteligencji itd. 
za pośrednictwem Internetu („chmura”) w celu zaoferowania szybszych innowacji, elastycznych 
zasobów i ekonomii skali. W tej części zamówienia, oferent przygotuje wyłącznie system aplikacyjny 
rozwiązania bez części sprzętowej, która nabyta zostanie w osobnym postępowaniu. Platforma powinna 
umożliwić kioskom recepcyjnym otrzymywanie wyników przetwarzania zapotrzebowanych do 
realizacji usługi w chmurze, co z jednej strony ma za zadanie obniżyć koszty operacyjne, wydajniej 
korzystać z infrastruktury i przeprowadzać skalowanie zgodnie z zapotrzebowanymi zmianami, a z 
drugiej strony umożliwić przetwarzanie i zarządzanie zbieranymi danymi centralnie poprzez 
przetwarzanie wydzielonych procesów Platforma do tworzenia dodatkowej funkcjonalności w postaci 
usług online, związanych z funkcjonowaniem kiosku recepcyjnego bez ograniczeń związanych z 
warstwą techniczną kiosku lub w projektowaniu i doborze funkcji. Platforma Cloud winna umożliwiać 
Zamawiającemu bezpośrednie zarządzanie funkcjonowaniem kiosku bezpośrednio u Klienta 
docelowego umożliwiając nadzór techniczny oraz stanowiąc warstwę narzędziową dla 
przewidywanych dodatkowych usługi, które mogłyby umożliwiać sprzedaż dodatkowych usług 
użytkownikowi końcowemu lub stać się warstwą dodatkowych funkcjonalności samego systemu 
kiosku.  
W technicznej realizacji oferowane usługi winny funkcjonować podobnie: oprogramowanie kiosku 
łączy się z Platformą Cloud Integrator (poprzez sieć Internet), która realizuje żądanie urządzenia, 
zwracając określone, wymagane przez kiosk, dane niezbędne do realizacji wysłanego zamówienia. 
Przykładowo kiosk wymaga translacji mowy lub komunikatu na język chiński. Stosowny komunikat 
zostaje wysłany do platformy online, która zawiera niezbędne połącznia i oprogramowanie 
wykonawcze, która tłumaczy frazę i odsyła w postaci przetłumaczonego tekstu lub mowy.  
Platforma Cloud Integrator winna pozwolić na budowę modeli usług dodatkowych dla kiosku 
recepcyjnego, dowolnego rozmiaru oraz umożliwić skalowanie niezbędnej do ich wykonania 
infrastruktury poprzez dynamiczne przydzielanie zasobów i priorytetowanie. Stworzone modele, 
udzielone odpowiedzi i inicjowane funkcjonalności winny być natychmiast przygotowane do użytku i 
udostępnione poprzez platformę predykcyjną, która pozwala obsłużyć tysiące równoległych zapytań 
oraz terabajty danych. Platforma winna być zintegrowana z funkcjonalnością wspomagającą pre-



 

processing danych oraz z mechanizmem zarządzania i archiwizacji systemów klienckich kiosków 
recepcyjnych odpowiedzialny za niezawodny dostęp do odzyskiwania składowanych informacji. 
Elementem, który ma wyróżnić Platformę Cloud Integrator spośród dostępnych środowisk jest także 
możliwość korzystania z algorytmów sieci neuronowych do wykrywania i rozszyfrować wzorców i 
korelacji (analogicznie do uczenia się i rozumowania) pomiędzy poszczególnymi modelami działań 
użytkowników zarówno w oparciu o rozkłady statystyczne jak i algorytmy neuronowe w połączniu z 
możliwością frameworku Tensor Flow, który pozwala użyć wstępnie zbudowanych sieci neuronowych 
w usługach oferowanych przez platformę do wybudowania bardziej zaawansowanych funkcji i 
interakcji z użytkownikami docelowymi. 
TensorFlow ™ jest otwartą biblioteką do obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wykresów 
przepływu danych. Węzły grafu sieci neuronowej przedstawiają operacje arytmetyczne, podczas gdy 
krawędzie wykres reprezentuje w postaci wielowymiarowych tablic danych (tensory) przesyłanych 
pomiędzy nimi. Elastyczna architektura TensorFlow pozwala jednocześnie wdrożyć usługę 
prowadzenia obliczeń dla jednego lub większej liczby procesorów i kart graficznych w kiosku 
recepcyjnym, serwerze Platformy, lub nawet urządzeniu mobilnym za pomocą jednego interfejsu API.  
Builder systemu roboczego kiosku 
 
Zamawiający musi otrzymać predefiniowaną aplikację roboczą (zwana dalej Builder) pozwalającą na 
generację podstawowego systemu roboczego kiosku. System roboczy stanowić ma aplikację źródłową 
w rodzaju specjalizowanego Buildera, wyposażoną w narzędzia programistyczne i komponenty do 
tworzenia pierwotnej warstwy interfejsu kiosku. W działaniu aplikacja robocza ma stosować 
metodologię polegającą na udostępnieniu programiście możliwości prototypowania oraz dużego 
zestawu gotowych komponentów (Rapid application development). Działanie Buildera powinno 
umożliwiać uzyskanie efektu budowy warstwy podstawowej kiosku (komunikacyjnej dla urządzeń) jak 
i interfejsowej już w pierwszych krokach programistycznych. Narzędzie Buliera powinno być zgodne 
z systemem programistycznym Microsoft Visual Studio udostępniając prototypy elementów, funkcji i 
kontrolek, które mogą zostać wykorzystane przy budowie systemu oprogramowania kiosku 
bezpośrednio w kompilatorze. Builder zawierać ma zarządzane i natywne biblioteki, które zawierają 
gotowe kontrolki i ułatwiają zapisywanie kodu współpracującego z programem kiosku, w tym 
niestandardowe akcje zarówno w języku C #, jak i C ++. 
Podstawę Buildera stanowić, więc ma zestaw narzędzi developerskich do budowania, które mogą zostać 
połączone z kodem źródłowym w języku programowania udostępnianym w MS Visual Studio: kod 
źródłowy jest kompilowany, a następnie połączony z prototypami elementów i funkcji w celu 
utworzenia plików stanowiących system kiosku.  W szczególności skompilowany interfejs powinien 
zawierać funkcjonujące rozszerzenia narzędziowe w tym instalujące (używające) witryny sieci Web 
usługi IIS oraz tworzyć połączenia zasobów bazy danych MS SQL Server.  
Przez podstawowy system roboczy kiosku rozumie się publikowane przez system Buildera niezbędne 
elementy funkcjonalne urządzenia w postaci warstwy firmware tj. oprogramowania wbudowanego w 
urządzenie, które zapewniające podstawowe procedury jego obsługi i warstwę komunikacyjną z 
urządzeniami wewnętrznymi kiosku takimi jak np. czytnik kart zbliżeniowych RFID, drukarka 
paragonowa, interfejs dotykowy, wyświetlacz, karty płatnicze itp. oraz usługami udostępnianymi na 
rzecz kiosku za pomocą sieci, usług i witryn web.   
Uniwersalne API 
W ramach zamówienia, winno zostać zaimplementowane w mechanizmach Platformy Cloud Integrator, 
specjalizowany Interfejs programistyczny API (ang. Application Programming Interface), mający za 
zadanie zespolenie w uniwersalny mechanizm, zestawu wywołań i obsługi funkcji dostarczanych przez 
narzędzia platformy na rzecz obsługi i komunikacji kiosku recepcyjnego oraz ewentualnych narzędzi 
systemu hotelowego użytkowanego przez nabywcę kiosku. API stanowi sposób, rozumiany, jako ściśle 
określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą. API 
definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, 



 

biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji 
podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. 
Uniwersalne API tworzone w ramach Platformy – to mechanizm, który pozwala wykonywać usługi 
zewnętrznych dostawców (np. tłumaczenia tekstu, dostęp do map, zamawianie taksówek, weryfikacja 
kontrahenta w GUS, sprawdzenie VIES, analiza w ramach sieci neuronowych z wykorzystaniem 
węzłów TensorFlow itp) oraz wykonywać usługi wewnętrzne systemu, których funkcjonowanie, 
poprzez odpowiednie uwspólnianie wywołanie API, będzie możliwe bez konieczności wcześniejszej 
budowy modelu – korzystamy z już sprawdzonego wywołania i składni.  
Cele: 

 Umożliwienie dostępu do usług platformy bezpośrednio przez kiosk recepcyjny i zewnętrznych 
deweloperów w sposób najbardziej kompletny i możliwie najłatwiejszy w użyciu,  

 API procedur zewnętrznych (translacja głosu, tłumaczenia, rozpoznawania, sieci neuronowe 
itp.) będą uzupełnione o funkcje dostosowujące je do potrzeb kiosku recepcyjnego, 
ujednolicone interfejsowo i łatwiejsze do zintegrowania w obrębie projektów funkcjonalnych 

 Zmiana w wydajności usług  
 Gromadzenie przetwarzanych przez różne kioski recepcyjne (różnych klientów) danych, 

zwiększanie ich zawartości i zakresu w celu analizy i przygotowania wynikowych usług 

 
Niniejsze zapytanie dotyczy zatem stworzenia dwóch podstawowych komponentów 
programistycznych: 

 Platformy Cloud Integrator (11 modułów); 
 Buildera systemu roboczego kiosku (10 modułów),  

szczegółowo scharakteryzowanych w kolejnych punktach SOPZ. 
 
 

Opis funkcjonalności oprogramowania kiosku recepcyjnego 

 
Poszczególne funkcjonalności oprogramowania kiosku recepcyjnego realizowane będą za pomocą 
modułów dwóch typów: 
 

 Moduły platformy Cloud Integrator - funkcjonalności w postaci usług online, udostępniane 
przez zewnętrznych usługodawców jako kompletne z usługi wraz z interfejsami 
umożliwiającymi konfigurację, parametryzację oraz komunikację z usługami za pomocą 
uniwersalnych API. Zastosowanie API pozwoli na umożliwienie dostępu do usług platformy 
bezpośrednio przez kiosk recepcyjny i zewnętrznych deweloperów w sposób najbardziej 
kompletny i możliwie najłatwiejszy w użyciu. 
 

 Moduły systemu roboczego kiosku (Buildery) – zestawy otwartych bibliotek 
programistycznych i komponentów, umożliwiające tworzenie pierwotnej warstwy interfejsu 
kiosku. Podstawę Buildera stanowić ma zestaw narzędzi developerskich do budowania, które 
mogą zostać połączone z kodem źródłowym w języku programowania udostępnianym w MS 
Visual Studio: kod źródłowy jest kompilowany, a następnie połączony z prototypami 
elementów i funkcji w celu utworzenia plików stanowiących system kiosku. Buildery powinny 
umożliwiać tworzenie niezbędnych elementów funkcjonalnych urządzenia w postaci warstwy 
firmware tj. oprogramowania wbudowanego w urządzenie, które zapewniające podstawowe 



 

procedury jego obsługi i warstwę komunikacyjną z urządzeniami wewnętrznymi kiosku takimi 
jak np. czytnik kart zbliżeniowych RFID, drukarka paragonowa, interfejs dotykowy, 
wyświetlacz, karty płatnicze itp. oraz usługami udostępnianymi na rzecz kiosku za pomocą 
sieci, usług i witryn web.   

 
Katalog funkcjonalności 
 

 Predykcja - pozwala na podstawie zebranych danych zbudować model, a następnie używać go 
do przewidywania przyszłych trendów i zdarzeń 

 Klasyfikacja - pozwala przyporządkować kategorię do danego obiektu. Np. generowanie 
„tagów” dla obrazów, przydzielenie kategorii do dokumentu, przyporządkowanie grupy, do 
której należy dany użytkownik produktu w celu wykorzystania przez systemy personalizujące 

 Wykorzystanie - pozwala wykorzystać już sprawdzone i zwalidowane modele danych (np. 
danych parametrów ustawień interfejsu lub treści dodatkowych (np. wycieczki rodzinne, parki 
krajobrazowe, wypoczynek dla najmłodszych), bez konieczności ich wstępnego 
dostosowywania.  

 Uniwersalne API – mechanizm, który pozwala wykonywać usługi zewnętrznych dostawców 
(np. tłumaczenia tekstu, dostęp do map, zamawianie taksówek itp.) poprzez odpowiednie 
uwspólnianie wywołanie API, bez konieczności wcześniejszej budowy modelu – korzystamy z 
już sprawdzonego wywołania i składni 

 Analiza dźwięku - pozwala zbudować tekst na podstawie pliku dźwiękowego, może być 
używane np. do porozumiewania się urządzenia lub wyszukiwania za pomocą głosu 

 Vision Function - pozwala zrozumieć treść obrazu, odczytywać treść pisma odręcznego itp. 
 Natural Language - pozwala np. przetwarzać tekst i zrozumieć jego treść, a następnie 

przyporządkować kategorię np. w celu auto-tłumaczenia formularzy i interpretacji przesłanych 
przez gościa odpowiedzi w procesie doboru pokoju, żywienia, itp. 

 Rozpoznawanie mowy na podstawie dźwięku (na podstawie Google Speech API) 
 Wykrywanie oszustw – detekcja podejrzanych transakcji  
 Rekomendacje – rekomendowanie treści sprecyzowanych pod konkretnego użytkownika, 

predykcyjne ładowanie treści, poprawa UX aplikacji 
 Przewidywanie zapotrzebowania na rynku (np. na towary dostępne w regionie w oparciu o 

preferencje i wyszukiwania) 
 Marketing ukierunkowany – przyporządkowanie odpowiednich reklam do użytkowników, 

wybór odpowiednich kampanii marketingowych ze względu na profil użytkownika, cross-
selling, up-selling, 

 
 
Przykład działania 
 
Doliczając do powyższego możliwość korzystania z otwartego przez Google TensorFlow (metody SI) 
powyższy zestaw funkcjonalności winien pozwalać w praktyce na realizację bardzo szerokiego 
wachlarza zaawansowanych i „inteligentnych” usług przez kioski recepcyjne. Poniżej zaprezentowano 
przykładową możliwość świadczenia zaawansowanej usługi: 

 Planer dnia/wyszukiwanie lokalnych atrakcji turystycznych 
Kiosk będzie w stanie zaplanować bardzo szczegółowo możliwości spędzenia wolnego czasu. 
W tym celu posłużyć się może jednocześnie: 



 

- informacjami na portalu społecznościowym gościa (po wyrażeniu przez niego zgody) np. 
facebook skąd czerpać będzie informacje o ulubionej kuchni, muzyce, filmach, poglądach i 
wszelkich zainteresowaniach (algorytm oparty o AMS) 
- informacjami o warunkach pogodowych zaczerpniętych z IMGW 
- dokładnej lokalizacji poszczególnych obiektów celem optymalizacji trasy (wykorzystanie np. 
google maps) 
- uwzględnieniem opinii użytkowników, którzy korzystali już z danych atrakcji 
Ponadto: 
- cała interakcja może odbyć się w języku narodowym klienta (np. w dialekcie mandaryńskim) 
- cała interakcja może odbyć się wyłącznie przez polecenia głosowe 
- na telefon klienta zostanie przesłana aplikacja, która: będzie prowadzić gościa przez 
zaplanowaną trasę; przekaże kody rabatowe upoważniające do zniżki w poszczególnych 
atrakcjach turystycznych (z którymi hotelarz ma podpisane umowy o współpracy); umożliwi 
wystawienie opinii dla poszczególnych punktów trasy, która będzie brana pod uwagę przy 
następnych wyborach 
 

Tym samym kiosk recepcyjny przejmie funkcje concierg’a i umożliwi pomoc w 
wyszukaniu/zamówieniu najodpowiedniejszych dla pytającego atrakcji, produktów czy usług. Co 
istotne wszystkie informacje będą zbierane i odpowiednio analizowane, a następnie generowane (wg 
zadanych kryteriów) w formę raportu; przykładowo efektem działania takiej usługi może być 
informacja dla hotelarza, iż znaczna część jego gości preferuje kuchnie włoską, zatem może być to 
sygnał aby do oferty hotelowej restauracji wprowadzić odpowiednie dania, itd lub goście interesują się 
wycieczkami np. na Borholm, co jest sygnałem, iż można rozważyć podpisanie umowy o współpracy z 
jakimś przewoźnikiem. 
 

  



 

 
Specyfikacja modułów systemu roboczego kiosku. 

 

Moduły Buildera systemu roboczego kiosku: 
 

1. Moduł programowania zapisów (Tag) w pamięci EPROM kiosku 

Moduł odpowiadający za programowanie pamięci nieulotnej - możliwość zapisywania i odczytywania 
tagów (np. numer seryjny) w pamięci nieulotnej urządzenia kiosku oraz jego aktualizacji dzięki 
umieszczeniu tagów na przykład w pamięci typu flash lub EPROM z wykorzystaniem struktur 
SMBIOS. 
Moduł powinien umożliwiać zapis standardowych modułów pamięci EPROM, używanych do zapisu 
BIOS w płytach głównych. Wykonawca zapewni możliwość odczytu zapisanego numeru seryjnego 
urządzenia przed jego pełnym rozruchem i uruchomieniem systemu operacyjnego przez narzędzia 
dostępne w powłoce BIOS.   
 

2. Moduł komunikacji serwisowej 

Moduł wewnętrzny służący do serwisowania urządzenia na odległość zdolny do wybudzenia 
wyłączonego urządzenia, wymuszenia wykonania i przesłania raportów diagnostycznych i 
udostępnienia pracy zdalnej serwisowi technicznemu producenta. Komunikacja powinna być możliwa 
zarówno w sieci lokalnej jak i sieci Internet. Wykonanie raportów może odbyć się po stronie urządzenia, 
serwisant powinien musi jedynie mieć możliwość zdalnej inicjacji procedur.  
Moduł powinien udostępnić interfejsy do łatwej edycji oraz tworzenia nowych formatów raportów.  
Raporty powinny być przesyłane w wykorzystaniem szyfrowanych pakietów danych, np. technologii 
DataSnap lub pokrewnej.  
 

3. Moduł predefiniowana funkcjonalność  chceck in/chceck out 

Podstawowy Moduł umożliwiający uruchomienia w interfejsie systemowym kiosku recepcyjnego 
procedur obsługi zameldowania i wymeldowania gościa hotelowego, współpracujący z główną bazą 
danych systemu. Moduł powinien zapewnić interfejs umożliwiający realizację procedury zameldowania 
i wymeldowania gościa hotelowego, realizowaną po stronie PMS. Minimalne funkcjonalności modułu 
to: 

 Zameldowanie gościa na podstawie dokonanej wcześniej rezerwacji 
 Zameldowanie gościa incydentalnego na podstawie wprowadzonych danych 
 Wymeldowanie gościa. 

Zameldowanie na podstawie wcześniejszej rezerwacji powinno dokonywać się automatycznie, po 
wprowadzeniu numeru rezerwacji (ręcznie bądź za pomocą kodu QR).  
Funkcjonalność zameldowania gościa incydentalnego powinno umożliwić przedstawienie gościowi 
możliwość wyboru jednej z dostępnych ofert, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych: 

 Ilość osób,  
 Długość pobytu, 
 Wyżywienie, 
 Standard pobytu.  



 

Wybór jednej z ofert  powinien zainicjować proces dokonania rezerwacji i zameldowania gościa. 
Moduł powinien współpracować z pozostałymi modułami kiosku recepcyjnego, w zakresie 
umożliwiającym po dokonaniu zameldowania co najmniej: 

 Dokonanie płatności za rezerwację, 
 Wydruk potwierdzenia zameldowania, 
 Wydruk potwierdzający dokonaną płatność, 
 Wydanie karty do pokoju, 
 Przedstawienie dodatkowych ofert i propozycji dla gościa.  

Moduł powinien mieć możliwość importu oraz eksportu danych w formacje XML, w standardzie OTA.  
 
 

4. Moduł alarmy i powiadomienia.  

Moduł umożliwiający uruchomienia w interfejsie systemowym kiosku recepcyjnego procedur wywołań 
komunikatów dodatkowych i powiadomień bezpieczeństwa inicjowanych przez hotelarza, 
administratora lub serwis techniczny. 
Powiadomienia i komunikaty powinny być widoczne dla gościa hotelowego w postaci komunikatu 
tekstowego, widocznego na ekranie kiosku recepcyjnego.  
Komunikaty i powiadomienia powinny mieć co najmniej dwa poziomy ważności: 

 Komunikaty informacyjne, stanowiące powiadomienie dla gościa, po potwierdzeniu zapoznania 
się z treścią komunikatu wszystkie funkcjonalności kiosku powinny być dostępne dla 
użytkownika 

 Komunikaty / alerty – powiadomienia skutkujące wyłączeniem części lub całości 
funkcjonalności kiosku, w zależności od treści komunikatu i rodzaju zaistniałego zdarzenia 

Inicjacja komunikatów powinna być możliwa zdalnie, za pomocą protokołu TCP/IP, po stronie PMS 
lub dodatkowego oprogramowania serwisowego.  
 

5. Moduł udostępniania podglądu zawartości integrowanych usług WEB 

Moduł umożliwiający dołączanie (usuwanie) funkcjonalności dodatkowych do interfejsu kiosku 
poprzez integrację udostępniania podglądu i wykonania zawartości integrowanych usług WEB. 
 

6. Moduł zarządzania użytkownika/administratora 

Funkcjonalność umożliwiającą hotelarzowi na dostosowania funkcjonalności i usług kiosku do jego 
preferencji bez ingerencji producenta. 
Moduł powinien zapewnić administratorowi kiosku interfejs umożliwiający parametryzację 
funkcjonalności kiosku, w celu dostosowania ich do swoich wymagań oraz aktualnej sytuacji panującej 
w obiekcie. 
 

7. Moduł wizualizacji  

Moduł odpowiedzialny za wyświetlanie i formatowanie interfejsu roboczego (systemu operacyjnego) 
kiosku z użyciem dynamicznie dołączonych funkcjonalności 
 



 

8. Moduł bezpiecznych płatności 

Element odpowiedzialny za organizacje i przyjmowanie w sposób bezpieczny kartami kredytowymi. 
Moduł powinien zapewniać biblioteki pozwalające na obsługę kart płatniczych MasterCard oraz Visa 
zgodnie z procedurami oraz standardami zgodnymi z wytycznymi operatorów kart.  
 

9. Moduł współpracy z kartami zbliżeniowymi w tym wydawania, przyjmowania i 
programowania kart zbliżeniowych np. RFID 

Współpraca z kartami zbliżeniowymi (np. obsługa zamków w drzwiach) w tym wydawania, 
przyjmowania i programowania kart do zamków. Moduł powinien udostępnić biblioteki do obsługi 
najpopularniejszych systemów kart: 

 Adel,  
 Assa Abloy TimeLox,  
 BE-TECH,  
 Digilock,  
 Hune,  
 Inhova,  
 Kaba Ilco,  
 Kaba Saflok,  
 LOB,  
 Messerschmitt  
 Miwa/Nexus,  
 Omnitec,  
 Onity,  
 Orbita,  
 Prox,  
 Roger,  
 SAB Kos Elektro System,  
 Salto,  
 Tayama,  
 Ving Card VISIO. 

Moduł powinien mieć postać otwartego zestawu bibliotek, wykorzystujących biblioteki i funkcje 
udostępniane przez producentów poszczególnych systemów kart. Konstrukcja modułu powinna 
umożliwiać łatwe dołączanie nowych systemów kart, oraz łatwą modyfikację istniejących, w przypadku 
ich zmiany przez producenta.  
Minimalne funkcjonalności modułu to: 

 Zaprogramowanie karty (powiązanie z rezerwacją), 
 Wydanie karty, 
 Unieważnienie karty (po wygaśnięciu rezerwacji). 

 



 

10. Moduł API  

Uniwersalny moduł komunikacyjny dla programów hotelowych odpowiedzialny za bezpośrednią 
współpracę z kioskiem recepcyjnym oraz umożliwiający współpracę kiosku z usługami cloud w modelu 
SaaS. Moduł powinien zapewnić bezpośrednią komunikację pomiędzy funkcjonalnościami kiosku 
recepcyjnego a bazą danych PMS. Wykonanie poszczególnych funkcjonalności i procedur po stronie 
kiosku recepcyjnego powinno umożliwiać wywołanie procedur i funkcji, wraz z odpowiednimi 
parametrami wejścia i wyjścia, po stronie PMS.  
Moduł musi umożliwiać łatwą modyfikację i dostosowywanie do współpracy z nowym 
oprogramowaniem hotelowym. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem kiosku recepcyjnego a 
powinna odbywać się poprzez wymianę komunikatów OTA lub szyfrowanych pakietów danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
Moduły Cloud Integrator systemu roboczego kiosku: 

 

1. Moduł konwersji i tłumaczenia tekstu z innych języków 

Moduł konwersji i tłumaczenia danych (formularzy, interfejsu) do postaci tekstu w języku narodowym 
użytkownika z użyciem usług typu Bing Transaltor, Google Transaltor lub podobnych. Moduł powinien 
mieć funkcjonalność przechwytywania danych, tłumaczenia oraz wyświetlania już przetłumaczonych 
komunikatów.  
Moduł powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą łatwą integrację i wykorzystanie 
zewnętrznych usług tłumaczenia we wszystkich modułach kiosku recepcyjnego.  
 

2. Moduł - system neuronowy do obliczania liczbowego przy użyciu wykresów 
przepływu danych TensFlow 

Najważniejsze komponenty biblioteki sztucznej inteligencji TensorFlow, mogą być wykorzystywane 
m.in. do rozpoznawania obrazów i mowy, maszynowych tłumaczeń oraz dostarczania lepszych 
wyników wyszukiwania. 
Moduł powinien udostępniać otwarte biblioteki pozwalające na integrację pozostałych modułów kiosku 
recepcyjnego z usługami TensorFlow.  
 

3. Moduł predykcja, klasyfikacje i rekomendacje. 

Predykcja - pozwala na podstawie zebranych danych zbudować model, a następnie używać go do 
przewidywania przyszłych trendów i zdarzeń. Moduł pozwala wykorzystać już sprawdzone i 
zwalidowane modele danych (np. danych parametrów ustawień interfejsu lub treści dodatkowych (np. 
wycieczki rodzinne, parki krajobrazowe, wypoczynek dla najmłodszych), bez konieczności ich 
wstępnego dostosowywania.  Rekomendacje – rekomendowanie treści sprecyzowanych pod 
konkretnego użytkownika, predykcyjne ładowanie treści, poprawa UI aplikacji. przyporządkowanie 
odpowiednich reklam do użytkowników, wybór odpowiednich kampanii marketingowych ze względu 
na profil użytkownika, cross-selling, up-selling, KLASYFIKACJE - Pozwala przyporządkować 
kategorię do danego obiektu. Np. generowanie „tagów” dla obrazów, przydzielenie kategorii do 
dokumentu, przyporządkowanie grupy, do której należy dany użytkownik produktu w celu 
wykorzystania przez systemy personalizujące. 
 

4. Moduł UNIWERSALNE API 

Uniwersalne API – mechanizm, który pozwala wykonywać usługi zewnętrznych dostawców (np. 
tłumaczenia tekstu, dostęp do map, zamawianie taksówek itp.) poprzez odpowiednie uwspólnianie 
wywołanie API, bez konieczności wcześniejszej budowy modelu – korzystamy z już sprawdzonego 
wywołania i składni. 
Moduł powinien zapewnić biblioteki wraz z ujednoliconymi procedurami i funkcjami wejścia i wyjścia, 
które stanowić będą ujednolicony interfejs przekazania danych do usług zewnętrznych. Biblioteki 
powinny mieć charakter otwarty, umożliwiający rozszerzanie i modyfikację procedur i funkcji.  
Moduł powinien umożliwiać integrację zewnętrznych usług z procedurami kiosku recepcyjnego – 
wykonanie danej procedury kiosku powinno skutkować inicjalizacją wykonania powiązanej usługi 
zewnętrznej dla zadanych parametrów zapytania.  



 

 

5. Moduł vison function 

Vision Function - pozwala zrozumieć treść obrazu, odczytywać treść pisma odręcznego itp. 
Moduł powinien udostępniać otwarte biblioteki pozwalające na integrację pozostałych modułów kiosku 
recepcyjnego z usługami TensorFlow.  
 

6. Moduł Natural language 

Natural Language - pozwala np. przetwarzać tekst i zrozumieć jego treść, a następnie przyporządkować 
kategorię np. w celu auto-tłumaczenia formularzy i interpretacji przesłanych przez gościa odpowiedzi 
w procesie doboru pokoju, żywienia, itp. Moduł z dwustronną translacją przy użyciu usług 
inteligentnych sieci web przy współpracy z operatorami takimi jak np. Bing, Google lub innych usług 
tego typu. 
 

7. Moduł wykrywanie oszustw 

Detekcja podejrzanych transakcji. 
Moduł powinien wykrywać wykonywanie podejrzanych operacji, takich jak: 

 Wielokrotne podanie tego samego, błędnego numeru rezerwacji,  
 Podanie nieprawdziwych danych firmy,  
 Losowe, nielogiczne kliknięcia. 

W zależności od ustawień (zmiana ustawień powinna być możliwa po stronie kiosku), wykrycie 
podejrzanych transakcji powinno skutkować jedną z wybranych akcji: 

 Zapisanie transakcji w logu systemowym, 
 Powiadomienie obsługi (wiadomość e-mail, komunikat wyświetlany po stronie 

oprogramowania hotelowego), 
 Zablokowanie interfejsu kiosku.  

 

8. Moduł obsługa klienta 

Obsługa klienta – predykcyjne przekazywanie wiadomości od klienta (np. powiadomień przy check-in 
lub check-out), opóźnienia samolotów, pociągów, wiadomości od tur operatora i inne informatory. 
Powiadomienia powinny być udzielane w momencie meldowania się i wymeldowywania z hotelu. 
Dobór powiadomień powinien odbywać się poprzez integrację z innymi modułami systemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem modułów sztucznej inteligencji.  
 

9. Moduł GUS 

Uzupełnienie danych o firmie Klienta dla potrzeb kiosk recepcyjnego o dane z GUS (przekazywanie 
nazwy firmy i danych adresowych, np. w celu wypełnienia faktury VAT). 
Weryfikacja powinna odbyć się automatycznie, na podstawie NIP gościa hotelowego.  
 



 

10. Moduł VIES 

Sprawdzenie firmy Klienta i statusu aktywności VAT w rejestrze podatników europejskich, za 
wykorzystanie, zewnętrzne j usługi udostępnianej przez Komisję Europejską.  
 

11. Moduł komunikacji i balancingu łącza 

 
Wewnętrzny moduł równoważenia obciążenia (ILB) platformy Azure zapewnia równoważenie 
obciążenia sieciowego między maszynami wirtualnymi, które znajdują się wewnątrz usługi w chmurze 
lub sieci wirtualnej o zakresie regionalnym. 
 
 
 
 


