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Kokkuvõte 

Metoodika koolitajatele nutikas külalislahkuses “Nutikas külalislahkuse 

akadeemia”. Intellektuaalne väljund 2 

 
Nutikas külalislahkuse akadeemia on arenenud näide sellest, kuidas kõrgeimat nutikat lähenemisviisi 

saaks tänapäeval rakendada turismiteenuse ja -hariduse ühe väljakutsega. Seistes silmitsi majanduse 

stagneerumise, kliimamuutuste, rände, sõdade ja jadapandeemiaga, eriti tänapäeval vastab COVID-19 

külalislahkuse äriteenus hiiglaslikele probleemidele ning vajab uuenduslikke lähenemisviise ja 

muudatusi.  

 

Euroopa Innovatsiooniliidu ettepanekud teaduslike uuenduste kasutamiseks on hotellindussektoris 

kõige aktuaalsemad ja rakendatavamad. Antud juhul algatasid Leedu, Eesti, Kreeka ja Hispaania 

täiskasvanuhariduse arendajad selle koolitusmetoodika koolitajatele Erasmus+ projektitoetuse raames.  

 

Metoodika koosneb arukast külalislahkuse äriteenusest ja õppimise olemusest, struktuurist, lingide 

avastamisest ja ajalooliste kvalitatiivsete suundumuste leidmisest minevikust, tänapäevast ja tulevikust.  

 

Rakendusliku ringmajanduse 3.0 lähenemisviis võimaldas turismiüksuste füüsilise, majandusliku, 

rohelise, jätkusuutliku ja aruka kasvu konkreetseid kvaliteedihüppeid, et kujundada arukaid 

turismipõhimõtteid ja arenenud uuendusi üldistes teenusetsükli uuendusetappides: turundus, 

kommunikatsioon, majutus, toitlustus, heaolu, ja kohalik transport. Koolitajad olid relvastatud selge 

hariduse ja enesetäiendamise virtuaalsete mudelitega, mis võimaldasid rakendada selle paindlikkust 

õppeprotsessis sõltuvalt olukorrast ja sihtrühmadest. SH-õppe sisu esitati üleminekuna akadeemiliselt 

kooliastmelt virtuaalsele enesetäiendamisele. SH-hariduse vormi esitatakse näost näkku, segaõppes ja 

virtuaalses eneseõppes.  

 

Programmi praktiline osa koosneb 24 akadeemilisest kursusest, mis koosneb 6 õppemoodulist: 

turundusinnovatsioon, kommunikatsiooniuuendus, majutusinnovatsioon, toitlustusinnovatsioon, 

heaoluuuendus, kohaliku transpordi innovatsioon. Tööriistakastid, kus on suured parimate tavade 

materjalid, simulaatorid ja enesehindamisvahendid, võimaldavad koolitajatel korraldada täiustatud 

õppe- ja enesetäienduskursusi nutika külalislahkuse kohta. 
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Sissejuhatus 

"Arukas külalislahkus" on Erasmus+ strateegiline partnerlusprojekt, mille on loonud Leedu, Eesti, Kreeka 

ja Hispaania täiskasvanuharidusega seotud partnerid. Koordinaator on strateegilise enesejuhtimise 

instituudi teadus- ja koolitusorganisatsioon Leedust. 

Partnerid seisavad tehnoloogilise revolutsiooni äärel, mis muudab põhjalikult meie elu- ja tööviisi. Uut 

tüüpi klient - digitaalne emakeel - on külalislahkusteenuste peamine kasutaja. Tarbijad saavad endale 

lubada juurdepääsu digitaalsele maailmale - takso tellimine, lennu broneerimine, toote ostmine, makse 

sooritamine, muusika kuulamine või mängu mängimine - kõiki neid saab nüüd teha eemalt. 

Külalislahkuse sektor on sunnitud olema paindlik ja dünaamiline ning muutumas valdkonnaks, kus 

digitaalsed oskused on hädavajalikud. Kaasaegsel töökohal hinnatakse digioskusi kõrgelt; tulevikus on 

digioskused üliolulised. 

Viimane uuring näitas, et tööandjate arvates vajavad töötajad tugevamaid digitaalseid oskusi ja teadmisi 

nutikate tehnoloogiate kohta. Paljud koolitajad, kes töötavad täiskasvanud õppijatega külalislahkuse 

sektoris, ei tea, kuidas digipädevusi arendada. "Nutikas külalislahkuse akadeemia" on koolitusprogramm, 

mis aitab arendada täiskasvanute koolitajate teadmisi nutikate tehnoloogiate, asjade interneti ja muude 

hotellindussektori uuenduste kohta. 

Seda metoodikat saab kasutada praktilise vahendina projektipartnerite ja teiste sidusrühmade 

organisatsioonide täiskasvanute koolitajate töös ning levitada laiemale publikule. Selle projekti 

strateegiline plaan on suurendada projekti väljundite ja tulemuste kasutamist pärast projekti lõpetamist. 

Käesolevas aruandes on Intellektuaalne väljund 2 esitatud tegevuse „Metoodika koolitajatele arukas 

külalislahkus" Nutikas külalislahkuse akadeemia "tulemustena. Väljund koosneb õppemetoodikast ja 

õppematerjalidest, mis koostatakse inglise, leedu, eesti, hispaania ja kreeka keeles. Käesolevale 

aruandele on lisatud ingliskeelse täiendava õppematerjalina nutika külalislahkuse parimad tavad. 
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1. Arukas külalislahkuse genees 

Külalislahkus on inimlik omadus ja võime „külaliste, külastajate või võõraste sõbralikuks ja heldeks 

vastuvõtmiseks ja meelelahutuseks ning on seotud klientide, konverentsi delegaatide või muude 

ametlike külastajate äriga või tähistab neid”. Sõltuvalt kontekstist ja rakendusest on sellel terminil 

erinevad kvalitatiivsed tähendused, värvid ja toonid. Turismiteenuste puhul keskendusime Euroopa 

Ühenduse ja ülemaailmse maailma jaoks kõige olulisemale intellektuaalsele kvaliteedile, mida 

väljendatakse targa või arukas külalislahkusena. See valik vajab põhjalikumat selgitust. 

1.1. Äärmiselt vajab kasvu 

XXI sajandi teisel kümnendil kohtus maailmamajandus seisakute ja edenemise aeglustumisega, mis viitab 

tööviljakuse kvalitatiivse kasvu langusele paljudes riikides. Majanduslik stagnatsioon mõistab suurte 

kogukondade, nagu USA, EL, ligitõmbamist, alustab detsentraliseerimis- ja hävitamisprotsesse (Brexit 

jne), aktiveerib riikide vastasseisu, rändevooge ja tõstab ohtu ülemaailmsele rahule. Stagnatsiooni ja 

hävingu peatamiseks on ainult üks tsiviliseeritud viis - tööviljakuse kasvu kiirendavas režiimis pööramine 

jätkusuutlike uuenduste abil. 

Ülemaailmse majanduskasvu tsükli lahendamine on nagu alati seotud vajalike muudatustega 

tehnoloogias ja sotsiaalsetes suhetes. Vähemalt kaks sotsiaalset inimrühma peavad progressile vastu. 

Vähem haritud töötajad ja traditsioonilised ettevõtjad pidurdavad edusamme, sest esiteks ei taha nad 

kaotada füüsilist tööd ja teiseks püüavad hoida oma äri ja sissetulekut. Ei töötajad ega ärimehed ei ole 

otseselt huvitatud oma äri uuendamisest. 

Inimeste nõudmiste tõus biogeenselt tervise ja turvalisuse tasemele, mis on vajalik selleks, et muuta 

majanduslik paradigma säästvaks arenguks, mis tähendab majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete 

prioriteetide arvestamist vastutusega tänapäeva ja tulevaste põlvkondade vastu. SKP näitaja tuleb 

asendada kõige sobivama täisväärtusliku eluea ja õnneindeksiga. 

Ülemaailmse majanduskonflikti oluline komponent on energia. Tänapäeval on ilmne kasvu konflikt 

põlemise ja mittepõletamise energiatehnoloogiate vahel. Energia põletamine on kahjulik mõju 

keskkonnale ja inimeste tervisele kantserogeense reostuse tõttu. 

Tsivilisatsioon seisab silmitsi globaalse soojenemise ohuga, mis nõuab inimkonna ja keskkonna suhete 

üldise lähenemisviisi muutmist. 

Seistes paigalseisu ja hävingu ees Euroopa Liidu teine kümnend hõlmab strateegilisi metoodikaid, 

programme ja vahendeid, mille eesmärk on suurendada ELi majanduskasvu ja konkurentsivõimet 

maailmaturul. Viimase kümnendi Lissaboni strateegia ja praegune Euroopa Liidu strateegia EL 2020 on 

suunatud targaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks kasvavaks kogukonnaks (EU20201), mis kasutab  

                                                      
1 E U R O P E   2 0 2 0 A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm


   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   9 

 

 

uuendusi säästva arengu mootorina. Need ei ole moesõnad, sest neil on sügav mõistus ja neid tuleks 

kasutada majanduskasvu metoodiliste vahenditena. Siiski puudub arusaam ELi majanduskasvu 

metoodika terviklikust süsteemist ja struktuurist kvalitatiivses ja ajalises plaanis. 

Ringmajanduse (CE) kontseptsiooni väljatöötamine on aga piisavalt mustandlik ja osaline, kuna rõhutab 

ainult kahte ringi - materjali- ja energiaressursside vooge. Neid silmuseid ei saa välistada muude 

äriressursside, näiteks aja (inimtegevus, suhtlus jne), rahanduse, seadusandluse, teadmiste ja muu 

hulgast. CE -lahenduste praktiline rakendamine nõuab ka teiste majandustsüklite arvestamist. 

Analoogiana: mitte haigus, vaid inimene vajab ravi. Ringlus on universumi, elu ja äri globaalne omadus. 

1.2. Nutikus kui ökonoomsuse kõrgeim põhimõte 

Arukuse kvaliteet, mis tuleneb maailma ja äriringluse loomulikest omadustest ning viimistleb 

kontseptualiseerimise ja tegutsemise kõrgeima taseme. Traditsiooniliselt on ringmajandus taastav 

süsteem, kus ressursside ja jäätmete, heitkoguste ja energia lekke minimeeritakse, aeglustades, sulgedes 

ja kitsendades materjali- ja energiaahelaid. Seda on võimalik saavutada pikaajalise projekteerimise, 

hoolduse, remondi, taaskasutamise, ümbertöötlemise, renoveerimise ja ringlussevõtu kaudu. See on 

vastupidine lineaarsele majandusele, mis on „võta, tee, käsuta” tootmismudel. 

Tõepoolest, maailm on ringikujuline ja arenev süsteem. Igal asjal on algus ja lõpp. Ajaskaalal on ring 

kvalitatiivne hüpe (joonis 1.1). Elu läheb kvalitatiivsesse spiraali. Iga reaalsuse ümmargune mudel on 

virtuaalne hüpe. Virtuaalsus on reaalsuse virtuaalse modelleerimise metoodika. (S. Paulauskas) 

Ringikujulise maailma lineaarne aktsepteerimine on lihtsustamine ja vähendab võimalusi seda praktikas 

kasutada. Niisiis, ringlus on reaalsuse modelleerimise ja praktilise tegevuse tõhususe näitaja. Niisiis, kui 

rohkem ringlusest, rohkem reaalsusest, kui paremast. 

 

Joonis 1.1. Ringi illustratsioon ja selle projektsioon ajaskaalal. (S. Paulauskas)  

Kus: K’(t) - lineaarne majanduskvaliteet; K (t)-ringmajanduse kvaliteet, K (t) = 1-K’(t) 

Ringmajandus (RM) kui äritegevus on esiteks nutikas, kuna see põhineb tagasisideahelal. Ärimehed 

osalevad sellises tsüklis uuendajatena, kes on huvitatud ettevõtte kasumlikkuse suurendamisest. RM 

mõistuse piiramine energia ja materjalidega on kasvuvõimaluste vähendamine. Kõiki ettevõtte ressursse 

võiks ja tuleks vähendada vastavalt majandusliku efektiivsuse põhimõttele. 
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Ringmajanduse mõistesse süvenemine annab võimaluse näha selle sisemisi kvalitatiivseid ahelaid kui 

inimkonna majandustegevuse ajaloolisi paradigmasid (joonis 1.2). Ringmõtlemine on kultuuriline nähtus. 

Arenenud ühiskonna ja inimesena suureneb tema võime ringikujulisi silmuseid laiendada. 

 

Joonis 1.2. Ringikujulised paisumisaasad (S. Paulauskas, 2017)  

Ajalooline tee lineaarsest majandusest ringmajandusse läbib etappe: füüsiline, ökonoomne, 

keskkonnaalane (roheline), jätkusuutlik ja nutikas (joonis 1.3). 

 

Joonis 1.3. Majandusparadigmade kvalitatiivne hüpe (S. Paulauskas, 2017) 

Alates iidsetest aegadest ei ole füüsilised tehingud materiaalsete asjadega muude asjade tootmisel 

ühtlustanud metoodilisi raame. Ainult inimese individuaalne nutikus oli käsiraamat majandustegevuseks 

elupõllumajanduses. Majandusteooriad ilmusid sadu aastaid tagasi, et muuta majanduse füüsiline keel 

ökonoomseks väärtuskeeleks ja suureks kvantitatiivsete, kvalitatiivsete mikro- ja makromajanduslike 

näitajate süsteemiks. Keskkonna- või ökoloogilise ja rohelise majanduse paradigma tekkis eelmise 

sajandi lõpus vastandina saastavale majandusele. Säästva arengu paradigma sünteesis majanduslikud, 

keskkonnaalased ja sotsiaalsed prioriteedid vastutusega tulevaste põlvkondade eest. Arukas 

majanduskasvu paradigma kuulutati ELi 2020. aasta strateegias Euroopa kogukonna ametlikuks 

strateegiliseks metoodikaks praegusel kümnendil. 

Smart 

Sustainable 

Green 

Economical 

Physical 
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Kasvuahelate üks olulisemaid omadusi on äriressursside hajutamine (tabel 1.1) Füüsilise taseme jaoks on 

materjalid ja energia ettevõtte peamised ressursid. Majanduslik paradigma lisab neile kontoritööd ja 

füüsilist tööd. Roheline kasv on ilma puhaste tehnoloogiateta võimatu. Jätkusuutlikuks kasvuks on vaja 

tervisetehnoloogiaid. Ringmajanduse aruka kvaliteedi jaoks on tehisintellekt vajalik. 

Tabel 1.1. Kasutatud äriressursse paradigmade järgi. (S. Paulauskas. 2018) 

 

Erinevad majandusparadigmad kujundavad majanduskasvust erinevaid arusaamu. Siin on põhjuseks 

arusaamatused inimeste ja erinevate majandusparadigmaga riikide, sealhulgas teadlaste ja arendajate 

vahel. Euroopa kogukond hoolitseb praeguse paradigma ühise mõistmise eest strateegiliste 

dokumentide kaudu, mis on kohustuslikud kõigile ELi osalejatele. Kõrgeima aruka majanduskasvu 

metoodika saavutamine on ringmajanduse peamine eelis. 

1.3. Füüsilise kasvu reliikviad 

Füüsiline mõtlemine maailmast kui asjade ja tegutsevate isikute mitmekesisusest on elu vanim ja lihtsaim 

paradigma. Sellel on vaieldamatu eelis - võimalus kontrollida kõike viie inimese meele järgi. Füüsilisel 

tasandil tegeleb turismiteenuste pakkuja hotellide, restoranide, SPA -de, tubade, külastajate, kV ja kW 

energia, kg või tonni toidu, jäätmete jms. 

Füüsiline majandus ja selle peamine vorm Elatuspõllumajandus domineerib iidsetest aegadest kui kõige 

lihtsam äritegevus. See nõuab aga piiramatuid teadmisi iga füüsilise asja kohta, mis võtab aega, et tagada 

äriteenusega seotud füüsiliste süsteemide loomine ja püsiv hooldus. Järelikult nõuab füüsiline 

metoodika suurt tehnilist, käsitsi ja mitte standardiseeritud tööd, suuri ettevõtteid ja suurt hulka 

töötajaid. 

Ettevõtte kasvuvõimaluste otsimine füüsilise metoodika abil võtab identifitseerimiseks, andmete 

kogumiseks ja aruannete kirjutamiseks tohutult aega, mis koosneb peamiselt olemasolevate 

funktsioonide inventuurist. Füüsilise taseme uurimisel on analüüsitunnet uuritavate teemade kohta, 
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jagades need erinevatesse osadesse, struktureerides. Sünteesi all mõistetakse sisemiste struktuuriosade 

ja väliste elementide vahel kõige sagedamini esinevate seoste määratlust. Füüsilised raamatud on suured 

ja võtavad praktiliseks kasutamiseks aega. 

Tänapäeval on füüsilised raamatud pigem kasulikud praktilistele ärimeestele, kelle aeg on väga kallis ja 

hõivatud. Lühikesed veebi- ja mobiilirakendused ning teadmised, e-enesehindamise tööriistad, e-

kalkulaatorid ja e-õppe keskkond sobivad ettevõtlusele paremini kui suured tehnilised raamatud. 

Füüsikaline metoodika põhineb muutumatul füüsilise maailma mudelil (metafüüsika) ega kasuta 

ajaskaalat, mis ei anna võimalust modelleerida muutumistendentse ja ennustada tulevikku. Füüsilisel 

etapil tunnevad uuendused leiutisi ja juhuslikke sündmusi. Mitte usaldusväärne intuitiivne kujutlusvõime 

ei võimalda tulevikku ennustada. 

Füüsiline paradigma aeglustab äri ja inimkonna kvalitatiivset kasvu. See on põhjus, miks kõrgemalt 

arenenud riigid läksid üle kõrgema majanduse paradigmadele. 

1.4. Majanduskasv pidurdab 

Suured mikro-, makro- ja mitmed spetsiaalsed majandusteooriad ja -metoodikad teenivad 

majandustegevuse paradigma tasandil inimese tegevust, äri ja elu. Kvantitatiivsed äriparameetrid, nagu 

tulud, kulud, käive, tasakaal, kasumlikkus, vara jne, on iga äriliigi, sealhulgas VKEde, igapäevane keel. 

Turu-uuringud põhinevad spetsiaalsetel 4 ja paljude P meetoditel. Ühtsete mikro- ja makroindikaatorite 

suured andmebaasid võimaldavad meil mitte ainult uurida ja parandada igapäevaseid äriparameetreid, 

vaid kasutada muutuste suundumusi tuleviku prognoosimiseks. Niisiis, majanduslik paradigma avab 

ajalooliste majandussuundumuste ekstrapoleerimise tõttu võimalusi uuenduste käsitlust muuta. 

Uuendused ei ole praegu juhuslikud sündmused, vaid professionaalse innovatsioonitegevuse tulemused. 

Majandusparadigma on aga vananenud ja ei saa arenenud riike teenida, sest see oli kohane esimeseks 

- inimeste nõudmiste biogeenseks tasemeks (A. Maslow). Majandus on näljase ühiskonna käsiraamat (S. 

Paulauskas). Ohutuse ja tervise taseme tõstmine nõuab inimestelt keskkonna eest hoolitsemist. 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) moodustavad 99% kõigist ELi ettevõtetest. VKE 

määratlus on oluline neile ettevõtetele suunatud rahastamis- ja ELi toetusprogrammide kättesaadavuse 

jaoks (tabel 1.2). 

Peamised tegurid, mis määravad kindlaks, kas ettevõte on VKE, on järgmised: 

● töötajate arv 

● kas käive või bilansimaht  
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Tabel 1.2. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on määratletud ELi soovituses 2003/361. EU 

recommendation 2003/361. 

Ettevõtte kategooria Töötajate arv   Käive või Bilansi kogusumma 

Keskmise suurusega < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Väike < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Mikro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

Need ülemmäärad kehtivad ainult üksikute ettevõtete näitajate kohta. Ettevõte, mis kuulub suuremasse 

gruppi, peab võib -olla lisama ka selle grupi töötajate arvu, käibe/bilansi andmed. 

Tulevik kuulub virtualiseeritud nutikale ärile. Ajalooliselt väheneb ettevõtte töötajate arv kahe peamise 

teguri tõttu: 

● Tööviljakuse suurendamine, asendades raske käsitsitöö tehniliste seadmete ja robotitega. 

● Strateegiliste enesejuhtimisoskuste täiustamine annab igale inimesele ja perele võimaluse luua oma 

ettevõte ja VKE. 

Piiramatu majanduskasv muutus keskkonna, õhu, vee, globaalse soojenemise ja kliimamuutuste tõttu 

sobimatuks. Suured ettevõtted avaldavad sageli tohutut mõju sotsiaalsetele 

isereguleerimismehhanismidele, nagu poliitika, teadus ja kultuur, mille tulemuseks on ebavõrdsus, 

vaesus, sõjad jne. 

Tõhusaks ja vastutustundlikuks enesejuhtimiseks ei piisa ökonoomsest sõnastikust. Niisiis tekkis 

majandusele roheline antitees, mis nõudis majandusparameetritele ökoloogiliste prioriteetide lisamist. 

1.5. Rohelise kasvu antitees 

Ökoloogiliste ja keskkonnaalaste prioriteetide aktiveerimine on majandusparadigma ja ärikultuuri 

vastand. Roheline majanduskasv (Green growth2) on termin, mis kirjeldab majanduskasvu teed, mis 

kasutab loodusressursse säästvalt. Seda kasutatakse kogu maailmas, et pakkuda alternatiivset 

kontseptsiooni tüüpilisele tööstuse majanduskasvule. Puhaste tehnoloogiate eriline kvaliteet on 

kujunemas, püüdes asendada saastunud tootmist ja teenuseid. 

„Puhas tehnoloogia” tähendab mis tahes protsessi, toodet või teenust, mis vähendab negatiivset 

keskkonnamõju märkimisväärsete energiatõhususe paranduste, ressursside säästva kasutamise või 

keskkonnakaitsetegevuse kaudu. Puhas tehnoloogia hõlmab laia valikut tehnoloogiaid, mis on seotud 

ringlussevõtu, taastuvenergia (tuuleenergia, päikeseenergia, biomass, hüdroenergia, biokütused jne), 

                                                      
2 http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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infotehnoloogia, keskkonnasõbraliku transpordi, elektrimootorite, rohelise keemia, valgustuse, hallvee 

jm. 

Keskkonnarahastus on meetod, mille abil uued puhta tehnoloogia projektid, mis on tõestanud, et need 

on „täiendavad” või „tavapärasest kaugemale minevad”, saavad rahastamist süsinikdioksiidi krediidi 

genereerimise kaudu. Projekti, mis on välja töötatud murega kliimamuutuste leevendamise pärast 

(näiteks Kyoto puhta arengu mehhanismi projekt), tuntakse ka kui süsinikuprojekti (carbon project3”). 

Märkimisväärne roll ja osa rohelisest majanduskasvust on seotud taastuvenergiaga, mis asendas 

ajalooliselt fossiilkütuse - primaarenergia allikad nagu puit, kivisüsi, nafta, gaas, tuumaenergia. (Joonis 

1.4) 

Oluline on märkida, et taastuvenergia tähendab ainult loodusvarade ratsionaalset kasutamist, märkides 

nende taastumise iseloomu. Nt. põletatud puit, põhk, jäätmed ja biogaas taastuvad, kui neid kasutatakse 

karantiini taaskasutamise piirides. Keskkonnaparadigma aktsepteerib loodusvarade ja jäätmete 

põletamist vastavalt keskkonnakriteeriumidele. 

Meremajanduses toimuvad olulised tehnoloogilised ja organisatsioonilised muutused. Hoolimata 

traditsioonilise laevakujunduse, ehituse, laadimis- ja transporditegevuse, transiidi konteineritesse ja ro-

ro-le, juhita autopargi ja elektrimootorite kasutuselevõtmisest, ei näita traditsioonilise merenduse 

üldised suundumused kasvavaid suundumusi. Elektriline liikuvus ja põlemise peatamine võimaldab meil 

vältida nafta, gaasi ja söe transportimist merede kaudu. Tulevikus ootab merelogistika oma tapjaid - 3D 

-printereid ja nanotehnoloogiaid, mis võimaldavad vältida kaupade füüsilist transportimist, asendades 

selle Interneti abil kohaliku toodanguga. 

Sinise kasvu (Blue growth4) valdkondades on aga avastatud ja edukalt kasutatud uusi piiramatu 

jätkusuutliku kasvu võimalusi: 

1. Vesiviljelus 

2. Ranniku- ja mereturism 

3. Mere biotehnoloogiad 

4. Merepõhja kaevandamine 

5. Avamereenergia 

Ükskõik, kas tegemist on OECD või ELi enda aruandlusega, on üksmeel selles, et ookean on Euroopa 

majandusele tohutu võimalus. See majandus ühendab inimtegevusi, nagu laevandus ja transport, 

kalapüük ja energia, lisaks paljudele looduslikele eelistele, nagu süsinikdioksiidi neeldumine. Selle 

raames mõistame oma sõltuvust tervest ookeanist ja selle bioloogilisest mitmekesisusest, et lisaks 

suurele süsinikusõbralikule vesiviljelusele toetada edasisi biotehnoloogia uuendusi. Lühidalt, uute 

                                                      
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_technology 
4 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_project
https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_technology
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
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tehnoloogiate tekkimisel muutub ookeanide kasutamine lihtsamaks ja olulisemaks. See 

majandustegevus sõltub veelgi teadmiste võimekusest, mida EL saab toetada. 

 

Joonis 1.4. Globaalne energia üleminek esmaste ressursside järgi (S. Paulauskas, 2006) 

See avaldub mitmel viisil, sealhulgas mereala ruumiline planeerimine, et tagada meretegevuse tõhus 

juhtimine. See tähendab mitmete satelliit- ja ruumilise seire programmide, näiteks EMSA tugevdamist. 

Olenemata sellest, kas jälgitakse inimtegevust, nagu laevanduskanalid või meteoroloogilised muutused, 

suurendab sinise majanduse tõhusus nõudlust täpse teabe järele. Suurema järelevalve saavutamine 

nõuab selgeid ja tõhusaid õigusakte, et tagada teabe asjakohane jagamine ja kasutamine. Lisaks sellele 

peab EL kaaluma selliste programmide jaoks vajalikke investeeringuid ja nende tegevuse toetamiseks 

olemasolevaid võimalusi. 

1.6. Säästva arengu paradigma 

Rohelise majanduskasvu nõrgad kohad majanduskasvu vastandina piiravad ettevõtluse iseloomu. 

Keskkonnanõuded sunnivad ettevõtjaid valima ökoloogilisi ressursse, seadmeid ja tehnoloogiaid, mis 

suurendavad kulusid ja muudavad mõnikord ettevõtte kasumlikuks. Ökoloogilisi uuendusi peetakse 

ühiseks kasuks ja need nõuavad ühiskonna ja ELi fondide rahalist tuge, mis on pühendatud enamikule 

rohelistele uuendustele. 

Keskkonnaparadigma paradoks seisneb selles, et inimesed vajavad rohelist keskkonda mitte keskkonna, 

vaid inimese heaolu, täisväärtusliku eluea ja õnne jaoks. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel 

vähendab sellega seotud saaste põletamine inimese eluiga 17-20%. Niisiis, järgmine - säästva arengu 

paradigma lisab ka sotsiaalseid vajadusi, võttes vastutuse praeguste ja tulevaste põlvkondade eest 

(joonis 1.5). 

Säästev areng on tänapäeval Euroopa Ühenduse esimene horisontaalne põhimõte. Iga tegevust ja iga 

projekti ELis tuleb kõigepealt uurida, kas see on piisav säästva arengu lähenemisviisile. Mõistel 

„jätkusuutlik” pole aga ühtset ühist arusaama. Iga riik selgitab seda sõltuvalt oma arusaamast ja 

ärikultuurist. 
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Joonis 1.5. Illustratsioon säästva arengu prioriteetidest 

Ingliskeelse termini „ülalpidamine” otsene tähendus on „hooldama, hoidma, hoidma, hoidma, säilitama, 

toetama jne”. Niisiis, „säästev areng” ei ole juhuslik, vaid sihipärane lähenemine arengule. See pakub 

arendusprotsesside modelleerimist, prognoosimist, planeerimist, jälgimist ja ühtlustamist. 

Säästev energia peaks tagama mitte reostuse ja keskkonna vältimise, vaid inimeste ohutud ja tervislikud 

elutingimused. Jäätmete, biomassi ja biogaasi põletamine ei ole jätkusuutlik, kuna need ohustavad 

inimesi sellise energiatootmise ja kasutamise põleva ja saastava iseloomu tõttu. 

Kõrgendatud inimeste ohutus- ja tervishoiunõuded viivad üleminekule mittesüttivatele säästvatele 

energialahendustele, mis on inimestele ja keskkonnale ohutud: 

1. Tuuleenergia 

2. Päikeseenergia 

3. Nutikad majad 

4. Elektriline juhita transport 

Kõiki äriteenuseid ja -tehnoloogiaid tuleb kontrollida jätkusuutlikkuse kriteeriumide sobivuse osas. 

Seega peavad edasised uuendused vastama jätkusuutlikkuse nõuetele. 

ÜRO säästva arengu paradigma ei võta vastu kõiki tehnilisi ja sotsiaalseid uuendusi, vaid ainult neid, mis 

vastavad säästva arengu kriteeriumidele: 

1. Majanduslikud kriteeriumid: tööviljakuse kasv - füüsiline töö 

2. Ökoloogilised kriteeriumid: vähem saastet - puhtam keskkond 

3. Sotsiaalsed kriteeriumid: inimeste pikem täisväärtuslik eluiga 

4. Vastutus: võtta vastutus järgmiste põlvkondade vastu 

Jätkusuutliku innovatsiooni metoodika võimaldab a priori eraldada vanad tehnoloogiad ja uued 

perspektiivsed tehnilised ja organisatsioonilised lahendused. See annab õige võimaluse säästa 

investeeringuid ainult arenenud uuendustesse. Iga uus majanduskasvu strateegia peaks põhinema 
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käimasolevatel säästva innovatsiooni lahendustel. Igasugune investeering väljuvasse tehingusse on 

riskantne.  

Jätkusuutliku majanduskasvu ressursina sünteesib erirühma tervisetehnoloogiaid ja -meetodeid, mida 

nimetatakse tervisetehnoloogiateks. "Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization) 

määratleb tervishoiutehnoloogia kui "organiseeritud teadmiste ja oskuste rakendamine seadmete, 

ravimite, vaktsiinide, protseduuride ja süsteemide näol, mis on välja töötatud terviseprobleemi 

lahendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks". See hõlmab tervishoius kasutatavaid ravimeid, 

seadmeid, protseduure ja organisatsioonilisi süsteeme.”5 

1.7. Smart growth strategy 

Vastavalt Euroopa 2020. aasta strateegiale aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu kohta on 

arukas majanduskasv teadmistel ja innovatsioonil põhineva majanduse arendamine. 

Nutikus on inimese omadus ja oskus, mida kasutatakse tehniliste ja organisatsiooniliste süsteemide 

iseloomustamiseks, omades mõningaid analooge inimese eneseregulatsioonisüsteemi toimimisega.6 

Pärast tootmis- ja teenindusetappe ilmneb tänapäeval uus inimtegevuse kvaliteet - innovatsioon. 

Innovatiivne liit - The Innovation Union - on üks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 

„Euroopa 2020” seitsmest juhtalgatusest.7  

 

Joonis 1.6. Inimese enesejuhtimise tsükkel (S. Paulauskas) 

Tuleb märkida, et sõltuvalt kultuuritasemest kasutatakse terminit „innovatsioon“ samaaegselt nimisõna 

või tegusõna tähenduses. Esimesel juhul mõistetakse innovatsiooni kui leiutist, uut asja,             

                                                      
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology 
6 Paulauskas, S., Paulauskas A. (2008). The virtualics and strategic Self-Management as tools for sustainable development, 

Technological and economic development of economy, Baltic journal on sustainability, Vilnius Gediminas Technical 

university. 2008. 14(1): –P.76–88. 
7 Paulauskas, S., Paulauskas A. (2008). The virtualics and strategic Self-Management as tools for sustainable development, 

Technological and economic development of economy, Baltic journal on sustainability, Vilnius Gediminas Technical 

university. 2008. 14(1): –P.76–88. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology
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tehnoloogilist või sotsiaalset uudsust. Teisest küljest mõistetakse innovatsiooni kui uuenduste loomise 

ja rakendamise protsessi, inimeste kõrgemat sünteetilist kvaliteeti ja universumi seisundit (S. Paulauskas). 

Avastatud inimese intelligentsuse tsükkel annab võimaluse seda kasutada tehisintellektina ise 

korraldavates tagasisidepõhistes robotites ja muudes süsteemides. Lähitulevikus muutuvad nutikad 

autod, nutikad sügavkülmikud ja nutikad laevad asjade Interneti osana inimelus loomulikuks. 

Inimeste enesejuhtimise tsükli analoogiat rakendatakse praegu sotsiaalsetes organisatsioonides, kus aju 

funktsiooni juhivad spetsiaalselt loodud innovatsiooniteenused (joonis 1.6). Puhas demokraatia on 

inimese enesejuhtimissüsteemi rakendamine ühiskondlikus organisatsioonis, mis võimaldab probleeme 

ennetada püsiva innovatsioonitegevuse ületamise kaudu. 

Innovatsioon toob meile kui kodanikele, tarbijatele ja töötajatele tõelist kasu. See kiirendab ja parandab 

uute toodete, tööstusprotsesside ja teenuste väljamõtlemist, arendamist, tootmist ja neile juurdepääsu. 

See on võti mitte ainult uute töökohtade loomiseks, rohelisema ühiskonna loomiseks ja meie 

elukvaliteedi parandamiseks, vaid ka konkurentsivõime säilitamiseks maailmaturul. 

Innovatiivse liidu plaan sisaldab üle kolmekümne tegevuspunkti, mille eesmärk on teha kolme asja: 

● muuta Euroopast maailmatasemel teaduse esitaja. 

● kõrvaldada innovatsiooni takistavad tegurid-näiteks kallis patenteerimine, turu killustatus, aeglane 

standardite kehtestamine ja oskuste puudus-, mis takistavad praegu ideede kiiret turuletulekut; ja 

● muuta revolutsiooni avaliku ja erasektori koostöös, eelkõige Euroopa institutsioonide, riiklike ja 

piirkondlike ametiasutuste ning ettevõtete vaheliste innovatsioonipartnerluste kaudu. 

 

  



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   19 

 

2. Turismiäri jätkusuutlik innovatsioon 

Oleme täiesti nõus, et ringmajanduse mõiste on piisavalt uus, mitmed autorid panevad sellesse 

lähenemisviisi erinevalt, tehnilised küsimused domineerivad sageli ökonoomse üle, lõpuks on 

turismiettevõtluse diskreetsed innovatsioonilahendused endiselt liiga üldised, et muutuda igapäevaseks 

ärimotiiviks ja vahendiks. meetmeid ja säästvat arengut. Kesk -Euroopa innovatsioon ei olnud tänapäeva 

maailma ja ELi majanduskasvu väljakutsetes piisavalt positsioneeritud, puuduvad määratletud seosed ELi 

2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiaga, nagu see on ELi strateegiliste 

algatuste üldsüsteemis. 

Internetis olemasoleva ja projektipartnerite esitatud teabe kogumine (kaardistatud WP3 -s) analüüsiti, 

eelistades pigem ringmajanduse tehnilist mõtet ja harvem turismi VKEde ettevõtluse innovatsiooni 

toetamist ringmajanduse vahendite abil, mis on põhiteema projekt CIRTOINNO. 

Enesehindamise virtuaalse tööriista (iSAT) loomiseks vajalik kvalitatiivne skaala „Lineaarne-

ringmajandus” ei ole lõpuks moodustatud mudelile „0-1” üleminekuprotsess. RM 1.00 ja RM 2.00 on 

märgitud sammudena ringmajanduse suunas, kuid määratlus, määratlus ja peamine selge põhimõte, 

millal RM lõpuks moodustatakse, ei ole määratletud. Niisiis, miks oli vaja süveneda RM nähtuse üldisesse 

ulatusse ja määratleda maksimaalse ringluse väärtus. 

 

Joonis 2.1. Turismi VKEde innovatsioonitsükkel (S. Paulauskas, 2017) 

Õnneks määratleti RM kultuuri arengusuundade ekstrapoleerimise kaudu RM lõpp -peatus ELi aruka 

majanduskasvu kontseptsiooni abil. Nutikus põhineb ringluse kõrgeimal tasemel, kui eelnev inimese- või 

tehisintellekt isereguleeruvates tsüklites töötab tagasisideahelatena. Tänapäeval on selliste uuenduste 

praktikas, nagu nutikad majad, nutikad autod, nutiseadmed jne, fikseeritud ringluse kõrgeim tase. 

Nimetasime selle nutika RM -taseme RM 3.00 -ks. (S. Paulauskas). 
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Nagu iga innovatsioonitsükkel, koosneb turismivKEde ringmajanduse innovatsioonitsükkel neljast 

etapist: alusuuringud, rakendusuuringud, arendustegevus ja turustamine. Alusuuringute etapis avastati 

ringlus kui eksistentsi universaalne tunnusjoon ja prooviti seda igapäevases äris tõhusama 

lähenemisviisina rakendada (joonis 2.1). Turismiteenuste jätkusuutlik uuendamine nõuab 

jätkusuutlikkuse kriteeriume arvesse võttes ärilisi, tehnilisi ja sotsiaalseid muutusi. Arvestades mis tahes 

sotsiaalse tegevuse ringikujulist kvalitatiivset kasvu, modelleeritakse turismiteenuste äri nii, et see kordab 

arukat tsüklilist tagasisideprotsessi, mis sõltub sellisest turismiteenuste tarbimise tsüklist. 

2.1. Turismi äritsükkel 

Turismi äriteenuste tsükkel on üles ehitatud turismiteenuste esmase tarbimistsükli alusel (tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Turismiteenuste pakkumine ja tarbimise dialektika 

Turismiteenuse/-tarbimise 

tegijad 
Turismi VKEd Turismiteenuste tarbija 

Turismiteenused/tarbimistoimin

gud 
Turismi äritsükli tegevused 

Turismi tarbimistsükli 

tegevused 

1. Turismiturg 1. Turundus - äri uurimine ja 

kujundamine 

1. Turismiteenuste kohta teabe 

otsimine 

2. Planeerimine 2. Teenuste planeerimine 2. Tarbimise planeerimine 

3. Broneerimine 3. Broneerimine 3. Broneerimine 

4. Transport 4. Reisivõimaluste pakkumine 4. Sõit teeninduspunkti/tagasi 

5. Rakendamine 5. Teenuste osutamine 5. Teenuste tarbimine 

5.1. Suhtlemine 5.1. Suhtlemine 5.1. Suhtlemine 

5.2. Majutusteenus 5.2. Majutusteenus 5.2. Majutusteenus 

5.3. Toitlustamine 5.3. Toitlustamine 5.3. Toitlustamine 

5.4. Tervis 5.4. Tervis 5.4. Tervis 

5.5. Kohalik transport 5.5. Kohalik transport 5.5. Kohalik transport 

6. Kasutamine 6. Teenuse raiskamise kasutamine ja 

kogemuste uuendamine 

6. Suveniirid, mälestused, 

muljed, uued teadmised 

7. Tagasiside 7. Edasine planeerimine 7. Edasine planeerimine 

8. Parandamine 8. Teenuste täiustamine 8. Nõudmiste tõus 

 

Lihtsustatud turismiteenuste äritsükkel koosneb 6 etapist: turundus, kommunikatsioon, majutus, 

toitlustamine, heaolu ja kohalik transport (joonis 2.2). 
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Joonis 2.2. Lihtsustatud turismiteenuste tsükkel (S. Paulauskas 2017) 

2.2. Turismiäri kasv 

Nagu igas äris, on ka turismisektoris kvantitatiivne ja kvalitatiivne kasv. 

● Kvantitatiivne kasv tähendab külastajate arvu, sissetulekute ja turu geograafia kasvu. 

● Kvalitatiivne kasv näitab positiivseid muutusi määrades ja suhtelistes näitajates, nagu tööviljakus, 

kasumlikkus jne. 

Töö produktiivsus on edu kõige olulisem näitaja. See näitab, kui palju tulu teenis üks töötaja. Turismiäris 

on palju käsitsitööd, mille võiks asendada seadmete/robotite, nutikate lahenduste ja virtuaalsete 

infosüsteemidega. Töötajad peaksid vahetama füüsilist tööd kvalifitseerituma töö vastu. Töötajate 

palkade pidev suurendamine sunnib tööandjaid esialgu otsima vahendeid füüsilise töö 

automatiseerimiseks. 

Madala kvalifikatsiooniga füüsilise töö vähendamine on inimkonna ameti ülemaailmne muutus. Lühikese 

aja jooksul peaksid töötajad olema kaasatud teenuste innovatsiooniprotsessi, kvalifitseerides uuesti 

kõrgtehnoloogiliseks tööks arukate süsteemidega. Edasine robotiseerimine ja virtualiseerimine nõuab 

poliitiliste ja sotsiaalsete tingimuste loomist kõigile kodanikele üldise põhisissetuleku või dividendi 

maksmiseks. 

Töö kasumlikkus näitab VKEde turismiäri üldist tõhusust. Esialgu nõuab üleminek rohelisele, sinisele või 

nutikale majanduskasvule investeeringuid, mis võimaldab tänu teenuse paremale keskkonnale ja 

tervislikule kvaliteedile suurendada teenuse tõhusust teenuse atraktiivsuse tõusu kaudu. 
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2.3. Turismiteenuste kulud 

Turismiteenuse üksikasjalik analüüs võimaldas ära tunda ja jagada kõik majanduskasvu kulud 4 suhtelisse 

rühma vastavalt nende mõjule ettevõtte kasvule (joonis 2.3): 

1. Kontorikulud. Kontorikulusid on võimalik vähendada kommunikatsiooni virtualiseerimise ja 

turunduse globaliseerumise kaudu. Selle saavutuse saavutamiseks tuleks majutust, toitlustust, heaolu ja 

kohalikku transporti juhtida arukate autotööstuse ja robotite süsteemidega. 

2. Käsitöö. Käsitöö vähendamine tuleneb majutuse, toitlustamise, heaolu ja kohaliku transpordi 

automatiseerimisest ja robotiseerimisest. 

3. Energia. Energiakulud vähenevad, kui kontori- ja käsitsitöö kulusid vähendatakse majutuse, 

toitlustuse, heaolu ja kohaliku transpordi automatiseerimise ja robotiseerimise kaudu. Kvalitatiivsel 

üleminekuprotsessil jätkusuutmatult jätkusuutlikule - energia põletamata jätmisel on ilmne ökoloogiline 

väärtus reostuse ja kliimamuutustele ning inimeste tervisele avaldatava mõju vähendamisel. 

Energiavarustuse detsentraliseerimine ja autonoomse energiakvaliteedi saavutamine võimaldab vältida 

elektrivõrke ja nende energiakulusid. 

4. Materjalid. Materjalikulud vähenevad, kui kontori- ja käsitsitöö kulusid vähendatakse majutuse, 

toitlustuse, heaolu ja kohaliku transpordi automatiseerimise ja robotiseerimise kaudu. 

 

Joonis 2.3. Peamised turismiteenuste kulud/säästud (S. Paulauskas 2017) 

Energia- ja materjalikulude vähendamine suurendab ettevõtte kasumlikkust ning see on otseselt 

turismiteenuste äri huvides. Töötajate kulude vähendamine, üleminek käsitsitöölt kõrgtehnoloogilisele 

tööle toob kaasa kvalitatiivse kasvu, millel on mõju sotsiaalsetele ja globaalsetele arenguprotsessidele ja 

edusammudele. Roheline, jätkusuutlik ja arukas kasv nõuab sobivaid puhtaid tehnoloogiaid, 

tervisetehnoloogiaid ja nutikaid tehnoloogiaid, millest on tänapäeval saanud turismiteenuste äri 

arendamise vahendid. 
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3. Turismiäri nutikas innovatsioon 

Ringmajanduse innovatsiooni ideed hõlmavad turismi äritsükli kõiki etappe alates turundamisest ja 

lõpetades kasutamisega. 

3.1. Turismi uuenduste ülemaailmne üleminek 

Turism - reisimine teabe, heaolu ja meelelahutuse eesmärgil. Reisimisnõudlus põhineb turismiallikate 

geograafilisel hajutamisel erinevatel mandritel, piirkondades ja riikides. Turismi informatiivne iseloom 

moodustab kaks peamist turismisuunda: füüsiline ja virtuaalne. Turistide nõudmiste katmine on 

turistidele ja planeedile väga kallis. Turistid kulutavad palju raha. Planet kohtub õhu- ja veereostusega 

seotud probleemidega reisides ja majutades. Eelmise aasta jooksul ilmnes kohalike kliimakatastroofide 

ja terrorismi tõttu oht reisida mõnda eksootilisse riiki. 

Interneti -tehnoloogiad arenevad virtuaalse edastamise suunas kõigile 5 inimese meelele: nägemine, 

kuulmine, puudutus, haistmine ja maitse. Esimesed kaks neist on hõlpsasti rakendatavad teleri, raadio, 

filmide jne kaudu. Teadlased töötavad endiselt teiste meelte ülekandmise nimel. Ja neil on selles osas 

edu. 

 

Joonis 3.1. Turismi kvalitatiivne üleminekutrikootoomia (S. Paulauskas, 2017) 

Üleminek füüsiliselt turismilt virtuaalturismile käib läbi trikotoomia (joonis 3.1): A) Füüsiline turism on 

heaolu (tees); B) Füüsiline turism on reisijatele liiga saastav ja riskantne; C) Virtuaalturism võimaldab täita 

kõik turistide nõudmised, vältides reisimist ja keskkonna saastamist. 

3.2. Turismi innovatsiooni virtuaalne mudel 

Tänapäeval on turism enamasti majanduslik Kf’(t) nähtus, lai turismiettevõtte valdkond on seotud 

reisimise, majutuse, toitlustuse ja SPA -ga (joonis 3.2). Reisijate ja külastajate ligimeelitamiseks kõikides 

riikides kasutatakse suuri turundusvahendeid. Seoses üleminekuga biogeensetelt ohutus- ja 

tervishoiunõuetele (A. Maslow) hakkavad inimesed hoolitsema keskkonna säästmise ja kliimamuutuste 

peatamise eest. Majandusliku paradigma asendab säästva arengu paradigma Kf (t). 
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Joonis 3.2. Turismiuuenduste virtuaalne mudel (S. Paulauskas, 2017)  

Vastuolu H (t) majandusliku ja jätkusuutliku lähenemisviisi vahel suureneb vastavalt siinuse resonantsiks. 

Lähitulevikus hakkab füüsiline Kc’(t) turism asenduma virtuaalse turismiga Kc (t). Iga teabenõude saaks 

katta Interneti kaudu, vältides kallist, saastavat ja ohtlikku reisimist. Ülemaailmsed virtuaalsed võrgud 

võimaldavad kodus istuda, et kogeda video- ja häälteavet meie planeedi igast kohast. Teadlased 

töötavad välja adapteri, kuidas ka lõhna, puudutust ja maitset visuaalsest asukohast üle kanda. See 

tulevik tuleb varsti. 

3.3. Virtuaalse turismi tehnoloogiad ja seadmed 

 

Joonis 3.3. Virtuaalse reaalsuse peakomplekt. 

Virtuaalne reaalsus (VR) on digitaalne keskkond, millele inimesed saavad juurde pääseda ja neid 

uurida, kasutades spetsiaalseid peakomplekte ja riistvara. 

Virtuaalse reaalsuse kogemusi on erinevaid, kuid aluspõhimõte kehtib kõigi kohta. VR -

peakomplektidega varustatud kasutajad näevad spetsiaalselt kujundatud maastikku ja saavad seda 

keskkonda mitmel viisil uurida või sellega suhelda. 
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Kui olete peakomplekti sisse lülitanud, viiakse teid teise maailma või keskkonda. Võimalusi on 

lõputult; see võib olla reisisihtkoht, kuulus muuseum, fantaasiamaailm, ulmeline keskkond või hetk 

ajaloos. See on virtuaalse reaalsuse ilu ja ahvatlus; saate võimaluse uurida kohti, mida seni ainult 

ette kujutasite. 

Sisu, mida kasutatakse virtuaalse keskkonna loomiseks, võib olla kas täielikult arvutiga loodud 

meedium või reaalse koha 360-kraadine filmimine. Inimesed suhtlevad virtuaalse keskkonnaga, 

kasutades erinevaid kontrollereid ja spetsiaalset riistvara. Ümbritsev tunne VR -is luuakse enamasti 

nägemise ja heli abil, kuid mõnel juhul võib lisada ka lõhna ja kombatavaid stiimuleid. 

Avalikkus teab virtuaalsest reaalsusest enamasti seoses hasartmängutööstusega, kuid ka paljud 

ettevõtted on selle tehnoloogia kasutusele võtnud. Kuna VR -seadmete maksumus hakkab 

langema, võime näha selle tehnoloogia populaarsuse kasvu. 

Näited aastatel 2017 ja 2020: https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg, 

https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk 

Liitreaalsus (LR) on mõeldud lõppkasutaja füüsilise keskkonna parandamiseks selliste seadmete 

kaudu nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid. Mõned hotellisektori rakendused hõlmavad 

ettevõttesiseste interaktiivsete elementide (nt kaardid ja huviväärsused) pakkumist, vara digitaalse 

ajaloo pakkumist ning külalistele asjakohase teabe edastamist, kui nad asuvad hotelli teatud 

piirkondades (nt menüü, kui nad satuvad restorani). LR on tehnoloogia, mis katab arvuti loodud sisu 

reaalses keskkonnas. 

 

Joonis 3.4. Liitreaalsuse vaade mobiiltelefoni ekraanil. 

Enamik LR rakendusi töötab nutitelefonides, tahvelarvutites, spetsiaalsetes peakomplektides ja 

muud tüüpi kuvaritel. Neid seadmeid kasutades saavad inimesed näha ja suhelda erinevat tüüpi 

digitaalsisuga, mis kuvatakse ümbritsevas keskkonnas. 

Kontseptsiooni paremaks mõistmiseks kujutage ette tõelist tuba, tühja. Kasutades liitreaalsuse 

rakendust, saab sellesse ruumi paigutada virtuaalse tegelase. Palja silmaga on ruum veel tühi, kuid 

kui kasutate paari LR-prille või muud LR-riistvara, näete virtuaalset tegelast ja isegi saate sellega 

suhelda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg
https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk
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LR on sisult üsna mitmekülgne; see saab hakkama teksti, piltide, animatsioonide, filmide, 3D -

graafika ja mängudega. Virtuaalsed objektide paigutamiseks reaalsesse keskkonda seotud 

liitreaalsus üldjuhul GPS-i, asukoha markereid, majakaid või kaameraid. 

VR-i ja LR-i erinevus seisneb selles, et virtuaalne reaalsus kasutab väga tehislikku keskkonda, 

liitreaalsus aga katab olemasolevasse keskkonda digitaalse sisu. 

Liitreaalsust kasutatakse edukalt erinevates valdkondades: kaubandus ja turundus, arhitektuur, 

muuseumid ja teemapargid, külastuskeskused, haridus ja koolitus, tööstusdisain, meelelahutus ja 

turism, meditsiin. 

Näiteid liitreaalsusest hotellides: https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg , 

https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk  

Segareaalsuse (SR) puhul on segareaalsuse kõige segasem määratlus reaalse ja virtuaalse 

keskkonna ühendamine, et luua uusi keskkondi - koht, kus füüsilised ja digitaalsed objektid reaalajas 

eksisteerivad. 

Püüdkem muuta asjad veelgi segasemaks. Kujutage ette tõelist tuba, kus on puidust kirjutuslaud ja 

tool. Oletame, et kujundame mõned digitaalsed seinad, mis näevad välja nagu vanad lossimüürid, 

keskaegne troon ja kivilaud. Me paigutame need virtuaalsed elemendid ruumi, asetades need 

reaalsete objektide peale. Spetsiaalse peakomplekti abil näeme, et meie tuba on muutunud. Päris 

seinte asemel on meil keskaegsed seinad, tavalise tooli asemel troon ja puidust laua asemel näeme 

kivist. 

SR kasutab meie tegelikku keskkonda, kuid keskkonda saab oluliselt muuta, lisades digitaalsetele 

objektidele, mis on ankurdatud reaalsetele. 

Erinevus segareaalsuse ja virtuaalse reaalsuse vahel seisneb selles, et SR kasutab reaalset keskkonda 

ja katab digitaalsisu füüsilises maailmas, samas kui VR on täielikult digitaalne keskkond. Veel 

segareaalsusest SR on sisult üsna mitmekülgne; see saab hakkama teksti, piltide, animatsioonide, 

filmide, 3D-graafika ja mängudega. Virtuaalsete objektide paigutamiseks reaalsesse keskkonda 

kasutab liitreaalsus üldjuhul GPS-i, asukoha markereid, majakaid või kaameraid. Veel 

segareaalsusest: https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw 

 

Joonis 3.5. Segatud reaalsuse demonstratsioon. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg
https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk
https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw
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Laiendatud reaalsus (XR) on katusmõiste, mis hõlmab kõiki erinevaid meie meeli parandavaid 

tehnoloogiaid, olenemata sellest, kas nad pakuvad lisateavet tegeliku maailma kohta või loovad 

meile kogemiseks täiesti ebareaalseid, simuleeritud maailmu. 

 XR, nagu seda ka nimetatakse, on katusmõiste, mis hõlmab selliseid tehnoloogiaid nagu liitreaalsus 

(LR), virtuaalne reaalsus (VR) ja segareaalsus (SR), et anda rohkem teavet meie tegeliku keskkonna 

kohta, et parandada meie meeli, või muidu luua täiesti kunstlikke kogemusi. Laiendatud reaalsus on 

idee, mis on olnud juba pikka aega. 

 

Joonis 3.6. Laiendatud reaalsusskeem. 

Kuigi laiendatud reaalsus on alles algusjärgus, kasvab see juba plahvatuslikult, nii et aastaks 2022 

võib XR-tehnoloogia müük ületada 200 miljardit dollarit. Hiljutises Forbesi artiklis kirjeldatakse 

mõningaid viise, kuidas erinevat tüüpi XR-tehnoloogia võib meie elu ja tööd radikaalselt muuta. 

Tulevikus saate näiteks palju sisseoste teha XR -i rakendustega, mis võimaldavad teil näha, kuidas 

uus diivan või tool teie elutoas välja näeks. Lisaks võite töötada XR-toega virtuaalkontori keskkonnas, 

kus teie töökaaslane järgmisel laual võib olla tuhandete miilide kaugusel. Lisaks võivad 

WordsSideKick.com teatel asendada telefoni ja arvutiekraani LR-toega kontaktläätsed, mis kuvavad 

teavet otse teie silme ees. Telekommunikatsiooni uurijad ennustavad, et 5G traadita võrkude tulek, 

mis võimaldab kiirelt edastada tohutul hulgal andmeid, aitab muuta XR-i veelgi võimsamaks ja 

keerukamaks. 

Näiteid laiendatud reaalsusest: https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI, 

https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI
https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU
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4. Arukad põhimõtted turismi VKEde innovatsioonis 

Turismiga tegelevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsiooni arukas kvaliteet nõuab 

arusaamist ja järgimist mitmetest parimatest teoreetilistest põhimõtetest, mis on saadud ELi suurtest 

strateegilistest majanduskasvu algatustest ja dokumentidest. 

4.1. Dialektika 

Turismiteenuste pakkujad ja tarbijad on kaks vastandit, kuid alati ühendatud sideosad. Sageli näeb tarbija 

välja nagu passiivne pool, kes otsib muljeid ja mugavust. 

Teenusepakkuja on aktiivne pool ning ta juhib tarbija parima suhtluse ja rahulolu korraldamist ja 

tagamist. Pole saladus, et see ärimees püüab teenistusest teenida. 

Dialektika põhimõte tähendab tasakaalu teenusepakkuja ja tarbija vahel. Sellise tasakaalu rikkumine 

ühelt või teiselt poolt vähendab teenuse tõhusust ja kvaliteeti. 

4.2. Jätkusuutlikkus 

Turismi VKEde uuendused peaksid olema kooskõlas säästva arengu kriteeriumidega: 

1. Majandus - peaks tooma kaasa suurema tööviljakuse ning vähendama turismiteenuste kasutajate ja 

pakkujate füüsilist tööd. 

2. Ökoloogiline - ei saasta keskkonda. 

3. Sotsiaalne-peaks pikendama turismiteenuste pakkujate ja kasutajate täielikku eluiga ning olema 

õnnelik. 

4. Vastutus - puuduvad lahkumisprobleemid ümbritsevatele ja järgmistele põlvkondadele. 

 

4.3. Keerukus 

Turismiteenused peaksid pakkuma ja tagama kõikide tarbijate vajaduste kompleksi, mis on 

turismiteenuste tsükli ajal kohustuslikud: 

1. Suhtlus - teabevahetus teenusepakkuja ja tarbija vahel kogu teenusetsükli jooksul. 

2. Majutus - hotelliteenuse tagamiseks. 

3. Toitlustamine - söökide ja jookide tagamiseks. 

4. Wellness - SPA võimaluste tagamiseks. 

5. Kohalik transport - et tagada teeninduskohas mugava transpordi valik. 
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4.4. Terviklik 

Arvestades A. Maslow inimliku nõudluse kasvupüramiidi terviklikku lähenemist, tuleb kaaluda ja luua 

võimalusi turismiteenuste tarbijate kõigi vajaduste rahuldamiseks: 

1. Biogeenne - vajab sööki ja vett. 

2. Ohutus ja tervis - keha ja vaimu ohu vältimine. 

3. Suhtlemine - kinnitage soove ja kontakte teiste inimestega. 

4. Enesehinnang-vältida saavutatud enesehinnangu taseme häirimist. 

5. Eneseväljendus-võimalused loovuse väljendamiseks. 

4.5. Nutikus 

Arvestades ettevõtluse kasvu erinevaid kvaliteeditasemeid, peaksid VKEd eelistama kõrgemaid: 

1. Füüsiline kasv - tehniliste võimaluste suurendamine, et pakkuda teenust suuremale arvule külastajatele 

ja teenuse keerukamaks. 

2. Majanduskasv - tööviljakuse ja kasumlikkuse suurendamine äriteenuse automatiseerimise ja 

virtualiseerimise kaudu. 

3. Roheline majanduskasv - puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtt, mille eesmärk on vähendada 

keskkonnareostust ning jäätmekäitluse ja ringlussevõtuga seotud kulusid. 

4. Jätkusuutlik majanduskasv - töötajate ja tarbijate jaoks tervislike ja turvaliste töötingimuste 

juurutamine. 

5. Arukas kasv-püsiva kasvu tagamine tsükliliselt toimivate tehniliste ja sotsiaalsete 

enesejuhtimissüsteemide, sealhulgas tarkvara, tehisintellekti ja innovatsiooniteenuse kasutuselevõtu 

kaudu. 

4.6. Kohaldatavus 

Lahendused peavad olema kohaldatavad, tuginedes: 

1. Tehniline teostatavus - peavad olemas olema innovatsiooni tehnilised lahendused, arvestades riist- ja 

tarkvaraseadmeid. 

2. Praktiline kasutamine - tuleb rakendada mõnede maailma paikade äripraktikas. 

3. Tarbijate huvid - tarbijad peavad olema huvitatud uuendusest, arvestades turismiteenuste ulatust ja 

elemente, hinda ja tarnetingimusi. 

4. VKEde huvid - turismiteenuste pakkujad VKEd peavad olema huvitatud innovatsioonist, arvestades 

ettevõtte kasumlikkust ja katma ärimeeste muid nõudmisi. 

5. Ühiskonna huvid ja seadusandlus - Euroopa kogukond ja/ja riik peavad olema huvitatud ning 

ELi/kohalikud õigusaktid peavad olema uuenduste jaoks sõbralikud. 
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5. Nutikad külalislahkuse innovatsioonilahendused ja 

rakendused, mis sobivad turismiäriks 

Innovatsioon on sild mineviku ja tuleviku vahel. Selles uurimises on minevik lineaarne majandus ja tulevik 

ringmajandus. Absoluutselt vajalik prognoosida ja ette näha, kuidas turismi VKEd ringmajanduse 

kvaliteedis välja näevad. Keegi ei tea ega oska täpselt tulevikku ennustada. Olemasolevate 

arengusuundade ja täiustatud praktiliste rakenduste kasutamine annab aga võimaluse rääkida 

ringmajanduse lahendustest ja rakendustest turismisektoris.  

5.1. Globaalne turundus 

Turismi üleilmastumine suurendab külastajate geograafiat ja teenuste ühtsust. Turismi üleilmastumine 

on seotud füüsilise broneeringu üleminekuga suurtele Interneti-turundus- ja broneerimisvõrkudele, 

nagu booking.com, hotels.com jne. Selliste võrgustike valdajad hoiavad tihedat otselinki tarbijatega ning 

realiseerivad turismi edendamise ja tagasiside teenus külastajate küsitluste kaudu saadud teenuste 

rahulolu kohta. 

Globaalsetes turismiturundus- ja broneerimisvõrgustikes osalemine võimaldab tõsta tööviljakust, 

vähendada kohalikku turundustegevust, kontorikulusid ja kvalifitseeritud füüsilist tööd. Konkurentsi 

üleminek maailmaturule tõstab pakutavate turismiteenuste vajadusi, et need oleksid kooskõlas 

tänapäeva uuenduste ja teeninduskultuuriga. 

Rakendus: turundusteenused, mida haldab ülemaailmne turismiteenuste võrgustik. 

 

    

5.2. Virtuaalne suhtlus 

Arvuti, internet, mobiiltelefonid muudavad kiiresti suhtlust turismiteenuste pakkujate ja tarbijate vahel. 

Turismiteenuse näost näkku broneerimine asendatakse arvutite, meilide ja Interneti-lehtede 

kasutamisega. Sideteenus on muutumas virtuaalseks iseteeninduseks, mis võimaldab vältida mõningaid 

kontoritööd ja kontorikulusid. Pole kahtlust, et lähitulevikus välditakse igasugust näost näkku suhtlemist 

teenusepakkujate ja tarbijate vahel. 

Rakendus: näost näkku kontaktivaba broneerimine ja klienditeenindus Interneti kaudu (arvuti või 

nutitelefon). 
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5.3. Nutikad majutusteenused 

Majutus on turismiteenuse üks peamisi osi. Majutusteenus vajab märkimisväärset käsitööd korteri ja 

magamistoa koristamise, materjalide ja voodipesu vahetamisega. Valgustuse, kütte, jahutuse, 

ventilatsiooni ja muude tingimuste tagamine on hotelli töötajatele suur väljakutse. 

Seega peavad uued või energiatõhusad hooned, seadmed, ümmarguse isereguleerimise nutikad aasad 

muutuma iga hoone vältimatuteks omadusteks. Tuba, mööbel, seadmed, dušš jne peavad olema tarbijale 

mugavad ega tohi nõuda töötajatelt suurt käelist tööd. Energia ja materjalide kasutamist tuleks 

vähendada arukate uuendustega. Nähtavas tulevikus on ainult üks võimalus - olla tark majutus. 

Rakendus: 

● A ++ energiaga hooned ja seadmed. 

● Oma elektritootmine. 

● Tuule-, päikese-, hüdroenergia. 

● Nutikas soojuspumba küte. 

● Nutikas ventilatsioonisüsteem. 

● Nutikas kliimaseade. 

● Isik, kes tunneb luku ära. 

● Nutikas valgustussüsteem. 

● Klaaspaneelide näpistamine. 

● Nutikas puhastussüsteem, mustuseta pinnad. 

● Nutikas reguleeritav voodi. 

● Automaatne rulllehe vahetus. 

● Prügi pole. 

● Ei raiska. 

● Puudub reovesi. 

● Reovee soojus naaseb küttesüsteemi. 
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5.4. Nutikas toitlustamine 

Toitlustusteenuste osutamine hotellides ja restoranides on kogu turismiteenuse kohustuslik osa. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata söögi planeerimisele vastavalt individuaalsetele vajadustele. Mugaval puhvetil 

on nõrk külg, mis on seotud kuni 40% toidujäätmetega. Virtuaalsed broneerimissüsteemid võimaldavad 

broneerida toitlustust vastavalt külastajate isiklikele vajadustele ja soovidele. 

Lihtne Interneti -side peaks andma võimaluse vähendada toidujäätmete koguseid. Teaduslikud uuringud 

inimese genoomi kohta loovad täiendavaid võimalusi toitlustusteenuste individualiseerimiseks vastavalt 

konkreetse külalise konkreetsetele vajadustele. Automaatsete jookide valmistamise seadmete ja 3D -

prinditud toidulahenduste kasutamine hotellitubades võib vältida vajadust omada kalleid restorane ja 

hommikusöögisaale. 

Rakendus: 

● Toiduga varustamine individuaalsete ettetellimuste alusel. 

● Toitu töödeldakse 3D -printeriga. 

● Toidujäätmed puuduvad. 

● Toiduõli ei tohi raisata. 

 

   

5.5. Nutikas heaolu 

Tervise jälgimis- ja tugiseadmed ruumides ning spetsiaalsed SPA-, spordi- ja heaoluprotseduurid 

muutuvad kogu turismiteenuse kohustuslikuks osaks. See tagab teenusepakkujate suureneva sissetuleku 

lisateenuste tõttu. See nõuab ka valgustuse, kütte, jahutuse ja veevarustuse automatiseerimist. 

Traditsiooniline paberi, rätikute ja kosmeetiliste materjalide kasutamine tuleks asendada elektrooniliste 
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lahendustega. Jäätmed ja kuumus tuleks veest eemaldada, mida tuleks puhastada ja uuesti kasutada. 

SPA -s tuleks kasutada SPA külastajate hädaolukordade ja traumade ennetamise seadmeid. 

Rakendus: 

● Nutikas tualett koos bidee ja kuivatiga. 

● Nutikas dušš koos kuivatiga. 

● Nutikas saun. 

● Veekraanid koos kuivatiga. 

● Mustad pinnad. 

● Tervise jälgimine käekelladega.  

    

5.6. Nutikas kohalik transport 

Turismiteenuste pakkujad võivad teenida atraktiivsust ja lisatulu, pakkudes külastajatele kohalikke 

transpordivahendeid: jalgrattad, rullid, ratastoolid, bussitranspordid jne. Kõik põlevad 

transpordivahendid tuleks asendada looduslike või elektrisõidukitega. Juhita transport väljaspool hotelli 

ja selle sees on ringmajanduse seisukohast kõige sobivam, eriti erivajadustega inimestele. 

Rakendus: 

● Nutikas hooldussüsteem erivajadustega külalistele. 

● Tasuta nutikas transport väljaspool ja väljaspool hotelli. 

● Näod liftide äratundmiseks. 

● elektrijuht vähem sõidukeid. 

● Autode mustuseta pinnad 

 

 

 
 

Tuleb mainida, et innovatsioonivoog on püsiv, seega uuendatakse enesehindamise tööriista pidevalt. 
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6. Nutika külalislahkuse uuenduste eelised turismiärile ja 

ühiskonnale 

Ringmajandus, nagu ka teised Euroopa innovatsioonialgatused ja -strateegiad, ei ole moesõna. Need on 

suunatud ülemaailmsete ja kohalike arenguprobleemide otsustamisele. Samas annab ringmajandus 

turismi VKEdele otsest lisakasumit, suurendades teenuste keerukust, säästes materjale, energiat ja 

kaudselt - suurendades kasu ühiskonnale. Igatahes teenivad turismi VKEd uuenduste ümmarguste 

silmuste kaudu mitu korda. 

6.1. Tööviljakuse tõus 

Tööviljakus on ühiskonna edenemise ja arengu üks peamisi majanduslikke näitajaid. See näitab inimtöö 

tõhusust, mille majanduslikku väärtust loob üks töötaja või töötaja. Tööviljakuse kasvu stagnatsioon toob 

ühiskonnas kaasa hävingu ja kriisi. Seega on üha kasvav tootlikkus ühiskonna heaolu näitaja. 

Rääkides tööviljakuse suurendamisest, tuleb märkida, et kõrgem tööviljakus ei tähenda tingimata 

inimeste täielikku töölt kõrvaldamist. Inimestel on kahte tüüpi tööd: käeline ja intellektuaalne. Esimene 

neist on raske, enamasti füüsiline ja seda ei soovita inimesed, seda tehakse peamiselt palga pärast. 

Teisest küljest tõuseb püsivalt käsitsitöö hind. Loomulikult asendatakse see soovimatu käsitsitöö 

masinate, robotite ja virtuaalsüsteemidega. 

6.2. Kõrgtehnoloogiliste töökohtade arv 

Intellektuaalset tööd soovitakse ja see on seotud inimese kõrgeimate nõudmistega-enesehinnangu ja 

eneseväljendusega, mis pidevalt suurenevad. 

Niisiis, tööviljakuse tõstmine vabastab inimesed raskest füüsilisest tööst ja loob võimalusi 

kõrgtehnoloogilisteks intellektuaalseteks töökohtadeks. Inimene peaks püüdma oma intellektuaalseid 

võimeid suurendada, et see sobiks kõrgtehnoloogiliste töökohtadega püsiva enesetäiendamise kaudu. 

Muid viise pole olemas. 

Turismiettevõte kasutab tänapäeval palju käsitsitööd, et tagada puhtad toad, voodid, SPA ja tervislik 

toitlustus. Turismiteenuste automatiseerimine ja robotiseerimine vähendavad füüsilise töö nõudlust ja 

töökohti. Vajadus turismiteenuste uuendustega seotud kõrgtehnoloogiliste töökohtade järele loob aga 

uusi kõrge intelligentsusega töökohti. 

6.3. Ettevõtte kasumlikkuse kasv 

Pole saladus, et äri on ajalooliselt pühendunud kasumile ja seda ei saa võtta VKEde eesmärgil. Siiski 

kuulutab Euroopa Ühendus end sotsiaalseks turuks. See tähendab, et mitte ainult majanduslik, vaid ka 

sotsiaalne kapital on teenusepakkujate ja tarbijate suhtluse väärtus.  
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Sotsiaalne turule orienteeritus annab ärimeestele turuvõimalusi rohkem külastajaid meelitada ja lisatulu 

teenida. Teenuste keerukuse suurendamiseks võivad VKEd tagada toitlustamise kogu päeva jooksul, SPA, 

kohalikud transpordivõimalused ja muu. 

6.4. Ühiskondliku vastutuse suurendamine 

Sotsiaalselt vastutustundlik äri toob sotsiaalse turu tegevusse uusi funktsioone. Sest sotsiaalselt 

vastutustundlikud ärimehed ei teeni heade tehingute tegemise eest otsest lisatulu, vaid enesehinnangu 

tõusu, mis naaseb varem või hiljem nende juurde. 

6.5. Puhtam keskkond 

Puhtam keskkond ja vähenenud kliimamuutused muutuvad planeedi jaoks avalikustamata headeks 

pakkumisteks. Suured turismivood ning tohutu hulk energiat, toitu ja muid materjale on seotud tohutu 

hulga jäätmete ja keskkonna saastamisega. Ringmajanduslik ökoloogiline kasu on ilmne ja pole kahtlane. 

Turismi VKEd saavad osaleda suurtes ökoloogilistes algatustes ja aidata muuta meie lennukid eluks 

vastuvõetavamaks. 

6.6. Inimeste pikem eluiga 

Puhtam keskkond, ohutum toit, tervislikumad turismiteenused annavad tulemuseks inimeste heaolu 

kõige olulisema näitaja-täisväärtusliku eluea ja heaolu. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel 

vähendab põlemisega seotud keskkonnareostus inimeste eluiga 17-20%. Seega võivad inimesed elada 

20 aastat kauem, kui peatada põletamine ja keskkonna saastamine. 
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7. Tehnogeenne lähenemine arukale külalislahkuse 

haridusele ja enesetäiendamisele 

Eespool esitatud nutika külalislahkuse sisu nõuab sellistel teemadel õppimiseks ja enesetäiendamiseks 

ühtlase kvalitatiivse lähenemise kasutamist. Loodud prof dr Stasys Paulauskase Technogeny metoodika 

(techne-oskused, kunst; džinn-päritolu, areng, genees; Vana-Kreeka) konstrueerib õppimise ja 

enesetäiendamise päritolu ja arengu virtuaalseid mudeleid, et saada edukaks harjutamiseks vajalikke 

oskusi ja võimeid. Geneetiline lähenemine aitab koostada väga atraktiivseid ja tõhusaid 

õppeprogramme. 

7.1. Kvalitatiivse ülemineku vajadused ja tee 

Alaline õppimine ja enesetäiendamine on iga elusorganismi vältimatud genoomilised võimed. 

Antropogeenne isereguleerimistsükkel näitab ilmselgelt, kuidas tegeliku elusorganismi nõudluse 

katmine on oma tegevuse modelleerimine ja rakendamine, mis seejärel hindab majanduslikult-

väikseimaid aja- ja energiakulusid nõudluse katmiseks. Rakendatud tegevusprogramm koos edukate 

indeksitega salvestatakse mällu, et järgmisel korral siit kõige tõhusamaid programme võtta. Lisaks on 

genoomidel eriline võime simuleerida ajus tegevusprogramme ilma seda reaalses praktikas 

rakendamata. See võime on mängimine, mis võimaldab vaimselt koguda ja rikastada 

tegevusprogrammide isiklikke raamatukogusid. On väga oluline teada, et kui me magame, võtab 

genoomitaoline täpne raamatukoguhoidja kõik äsja loodud ja rakendatud tegevusprogrammid ning 

paigutab need mälu teatud kohtadesse, klassifitseerib selle igal hetkel vastavalt uutele kriteeriumidele ja 

mugavusele, et oleks lihtsam ja kiirem. Meie õppeprogrammid on nagu videomängud, millel on märke 

kõigist inimmeeltest: nägemine, kuulmine, puudutus, lõhn ja maitse. Niisiis, miks pärast hommikust 

ärkamist on meie mõtetes kõik selgem. 

Niisiis, iga realiseeritud tegevus aitab saavutada täiustatud tegevusprogramme, millel on õppimis- ja 

enesetäiendustunne. Loomade maailmas on õppimisel täiskasvanute juunioride tegude järgi 

kopeerimise ja jäljendamise tunne. Selle vanemad ei kujuta ette, et nad teevad juunioride huvides mõnda 

eriharidusprogrammi. Haridus on loomulike peresuhete normaalne koostisosa. Inimperekonnas 

võimaldab verbaalne suhtlus märkimisväärselt suurendada eduprogrammide nooremale põlvkonnale 

üleandmise efektiivsust palju lühema aja jooksul tänu õpetamis -verbaalsele analüüsile ja 

tegevusprogrammide modelleerimisele. Haridus ja õpetamine on spetsialiseerunud inimtegevus, mis on 

pühendatud eelmise põlvkonna kogemuste kogunemisele noorematele põlvkondadele. 

Siiski ei näe inimesed erilisi tehnilisi vahendeid juunioridele - kogemuste ülekandmine nooremale 

põlvkonnale kolmandiku oma elueast - 25 aastat. Sellise ajaraiskamise peamine põhjus on kadunud 

arusaam õppimismeelest. Inimese tegevusprogramm on loodusliku õppe üksus (LÕÜ). LÕÜ on 

keeruline protseduur tegeliku nõudluse katmiseks ja selle fikseerimiseks.  Kuid teaduse ja hariduse 

spetsialiseeritud tegevused analüüsi eesmärgil lõhestasid ja killustasid selliseid õppimisüksusi ning 

unustasid selle uuesti koguda, et seda sünteesida kõrgema kvaliteediga praktilises kasutuses. Niisiis, 

eksponentsiaalselt killustunud teadmiste mägede kasvamine halvendab võimalusi LÜ kiireks leidmiseks 
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praktilisteks vajadusteks. Suured raamatukogud, entsüklopeediad, Vikipeedia, arvutid, 

suurandmebaasid, Google'i mootorid jne arenevad selles killustatud teadmiste ookeanis 

navigeerimiseks. Seetõttu kohtuvad katsed sellist teadmishäiret juunioride ajudesse üle kanda nii suurele 

vastupanule. 

Õppeüksuse mõtte ja praktilise eesmärgi mõistmine aitab killustatud teadmisi koguda looduslike 

teadmiste üksusesse (LTÜ) - teadmiste universaalsesse elementi, nagu aatom on füüsilise maailma 

üksus. Inimesed lähenevad olulisele valikule kahe üldteadmiste kontseptsiooni vahel: kaootiline ja ühtne. 

Kaootiline killustatus lõpmatuse teadmiste poole ei vii kuhugi. Edusammud toovad kaasa tõhusa 

tegevuse teadmiste õppimise määratlemiseks ja keskendumiseks ning inimeste praktikasse 

rakendamiseks. Virtualics Worldi arenguspiraali kohaselt viib teadmiste üksuste antropogeenne 

kvaliteedihüpe süntees kunstlike õppeüksuste avastamiseni ja ehitamiseni, millel on mõte või 

tehisintellekti loomine. Nutikas õppimise ja enesetäiendamise kvaliteet tähendab inimkonna 

enesejuhtimise korraldamist vastavalt ühe inimese genoomikale. 

Sel viisil sünteesiti Genius õppeprogramm ja seda rakendatakse enam kui kolmkümmend aastat. 

Geniaalne teadmiste teema on innovatsioon. Iga inimene nagu iga teine elusorganism on uuendaja, kes 

loob ja viib ellu uusi tegevusprogramme aja ületamiseks. Seega on innovatsioon Geeniuse käsitöö, kes 

saavutab edu aja ületamisega. Me saame seda teha lühema või pikema tuleviku nimel ja olla vähem või 

rohkem edukad. Saagem tänu teadmiste üksuse sünteesile geeniusteks. 

 

Joonis 7.1. Enesetäiendamise virtuaalne mudel. (S. Paulauskas. 1995)  

 

Enesetäiendamise kvalitatiivse ülemineku virtuaalne mudel koosneb dikotoomiatest kujul Kf (t), sisust 

Kc (t) ja nendevahelisest vastuolust H (t) (joonis 7.1). Enesetäiendamise vorm asendab hariduse 

kvaliteedi ja loob tingimused resonantsi sinusoidi vastuolu kaudu õppesisu muutmiseks metafüüsikast 

(akadeemiline koolitus) virtuaalseks (nutikas innovatsioon). Pendel näitab, kuidas kiireneb võitlus uute 

ja vanade vahel kulminatsioonipunktini B, misjärel võidab see võistlus uus ja vastuolu kaob veidi. 
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Vana hariduse kvaliteedi üleminek uuele tähendab hariduse uuendamist - uute vormide ja sisu loomist 

ja rakendamist. (Joonis 7.2). 

 
 Joonis 7.2. Õppiva innovatsiooni dihhotoomiline virtuaalne mudel. (S. Paulauskas. 1995)  

 

Oluline on mõista, et enesetäiendamise innovatsioon on loomulik püsiv protsess, mis toimub ilma 

inimeste sihipärase mõjuta. Inimestel on kolm valikut või stsenaariumi, kuidas innovatsioonitrendidega 

toime tulla: a) neid mitte järgida; b) järgima ja c) ületama aega.  

 

7.2. Õppimisvormi uuendus 
 

Õppevorm läheb haridusest üle enesetäiendamisele, läbides kolm sotsiaalsete suhete kvalitatiivset 

sammu: A (t) autokraatlik näost-näkku haridus, B (t) demokraatlik segaõpe ja C (t) virtuaalne 

liberaalne enesetäiendamine (joonis 2). 7.3). 

Pikaajaline autokraatlik kool, kus domineeris õpetaja ja ühiskondlik kool, oli peamine haridusvorm. 

Tänapäeval domineerib segaõppe demokraatlik kvaliteet tänu võimalusele kasutada õppeprotsessis 

mõningaid digiteeritud arvuti- ja Interneti -tööriistu. Hariduse tulevik kuulub virtuaalsele 

enesetäiendamisele, mis muudab kogukondlikku haridust oluliselt. Hiiglaslik tõuge virtuaalse 

enesetäiendamise suunas tegi COVID-19 viiruse. 

Hariduse üleminekukvaliteet on muutumas grupiharidusest individuaalseks eneseharimiseks, mis 

võimaldab vältida haridustöötajate ja koolipoiste huve. (Tabel 7. 1). 

 

Joonis 7.3. Õppevormi kvaliteedi ülemineku trikotoomiline virtuaalne mudel (S. Paulauskas. 1995).  
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Kirjutatavate ja verbaalsete teadmiste kujul olevad õppevahendid asendatakse virtuaalsete 

eneseharimisvahenditega (arvuti, Internet jne). Suured kallid hooned asendatakse kodus virtuaalse 

ümbrusega, mis võimaldab vähendada õppekulusid ja tagab isikupärase hariduse. Määratud õpetajad 

asendatakse valitud mentoritega vastavalt isetäiendava inimese individuaalsetele vajadustele ja 

võimalustele. 

Ühiskondlik riiklik haridus asendatakse eraettevõtlusega, mis võimaldab tagada hariduse kiiruse vastavalt 

individuaalsetele võimetele ja võimalustele. Kommunaalhariduse turg asendatakse tarbijaturuga, kus 

turukonkurents ja sotsiaalse vastutuse mehhanismid kiirendavad virtuaalsete enesetäiendamisvahendite 

loomist ja juhendajate kvaliteedi parandamist. Hariduse edukus uuenduste tegemisel sõltub ka 

sotsiaalsete suhete kaasajastamisest kogukonnas juhtimisest enesejuhtimiseni ja üleminekust 

digitaalsele otsedemokraatiale. 

Tabel 7.1. Õppevormi üleminek. (S. Paulauskas. 2012) 

 

Kvaliteet Vana Uus Tulemused 

Hariduse 

kvaliteet 

Rühmaõpe Individuaalne virtuaalne 

eneseharimine 

Pedagoogide huvide mõju 

vältimine 

Haridusvahendid Verbaalsed ja 

kirjutatavad 

teadmised 

Virtuaalsed 

eneseharimisvahendid 

(arvuti, Internet) 

Kiirus, tõhusus, isikupärane 

Hooned Suured kallid hooned Virtuaalne ümbrus Odav, isiklikult orienteeritud 

Kasvataja Määrake õpetaja Valitud mentor Vastavalt individuaalsetele 

vajadustele ja võimalustele 

Organisatsioon Riigi haridus Eraettevõte Kiirem paranemine 

Turg Haridusasutused Tarbijad Vastutustundlik äri 

Riigi 

haridussüsteem 

Mitte jätkusuutlik 

haridus 

Jätkusuutlik eneseharimine Tõhusam enesetäiendamine 

Tellimus Juhtimine Enesejuhtimine Rohkem initsiatiivi 

Poliitika Autokraatia 

(partokraatia) 

Otsene demokraatia Kiirem areng 

 

   

7.3.  Õppesisu uuendus 

 

Enesetäiendamise sisu muutub innovatsiooni dihhotoomiate abil, kasutades digitaliseerimise vajadusi ja 

võimalusi. Kui vana haridussisu keskendub õpitavate ainete analüüsile, vajavad tõhusamate 

tegevusprogrammide loomise vajadused gnostilise protsessi lõpuleviimist selliste programmide sünteesi 

teel. Maailmapilt on muutumas asjade metafüüsilisest sfäärist virtuaalse maailma arenguspiraaliks, 
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võimaldades ette näha tulevikku. Ametlik abstraktne loogika asendatakse virtuaalse loogikaga, mis 

võimaldab virtualiseeritud mentaalseid pilte. 

Eetika on muutumas lojaalsusest sotsiaalseks vastutuseks, mis suurendab isiklikku vabadust ja pikendab 

eluiga. Tänapäeval muutub inimrassi vorm kõnest virtuaalseteks piltideks arvuti ja Interneti abil, mis 

võimaldab kiirendatud suhtlusprotsesse. Kohustuslik töö asendatakse vaba loomingulise tegevusega 

inimeste vabaduse ja pikema eluea suunas. Sotsiaalsed suhted kanduvad üle juhtimiselt 

enesejuhtimisele, andes inimesele rohkem initsiatiivi. Tehnoloogilised tegevused arenevad vastutusest 

ja kontrollitavusest usust kogu elutsükli tundmise ja ohutuseni. Majanduslik paradigma on muutumas 

majandusest säästvaks arenguks, mis võimaldab kiiremat arengut. 

Tabel 7.2. Õppevormi üleminek. (S. Paulauskas. 2012) 

 

Kvaliteet Vana Uus Tulemused 

Tunnetus Analüüs Süntees Tõhusamad tegevusprogrammid 

Maailma väljavaated Asjasfäär, 

element - aatom 

Arenguspiraal, 

“Universum” - hüpe 

Võimalus modelleerida minevikku ja 

tulevikku 

Metoodika Skolastika (mis 

see on) 

Virtuaal (kuidas 

muuta) 

Võimalus kasutada teadmisi praktikas 

Loogika Ametlik Virtuaalne 

modelleerimine 

Võimalus vaimseid pilte virtualiseerida 

Eetika Lojaalsus Vastutus Isiksuse vabadus, pikem eluiga 

Homo sapiens sapiens 

vorm 

Kõne Virtuaalsed pildid Kiirem suhtlus 

Homo sapiens sapiens 

sisu 

Kohustuslik töö Tasuta loominguline 

tegevus 

Isiksuse vabadus, pikem eluiga 

Sotsioloogia Juhtimine Enesejuhtimine Rohkem initsiatiivi 

Tehnoloogia Usk Teades Rohkem vastutust 

Paradigma Majandus Jätkusuutlik arendus Kiirem areng 

Äri Tootmine/teenin

dus 

Jätkusuutlik 

innovatsioon 

Vabadus ja vastutus 

Ettevõtte kvaliteedi mõistmine muutub tootmisest ja teenindamisest säästvaks innovatsiooniks, andes 

inimestele rohkem vabadust ja vastutust. 

 

7.4.  Geeniuse õppeüksuse süntees 

Õppimise täiustatud vormi ja sisu süntees võimaldas tal tunnustada kõrgeimat õppimisüksust kui 

uuendaja edukusele orienteeritud Geeniuse programmi. Keegi ei saa ühtegi tegevusprogrammi korrata. 

Iga järgmine tegevus vajab ajakohastatud liigutuste jada uues ajas, muutunud ümbrust ja uuenenud 

näitlejaid. Seega on iga inimprogramm uuendus, mis tuleb luua ja ellu viia. Praktiliste teadmiste üksus 
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on innovatsiooniprogramm. Järelikult on õppeüksus innovatsiooniprogramm. Lihtsalt, nutikus on õppida 

uuenduste programmeerimist, mida saaks rakendada erinevates inimtegevuse valdkondades. 

Novaator on geenius - inimene, kes ületab aja jooksul uuenduste loomise ja rakendamise. Enamik on 

lühiajalised geeniused, kes suudavad mõne aja ületada. Kuid on olemas isikud, kes ületavad telkide aega 

ja sadu aastaid, keda me nimetasime geeniusteks. Mida rohkem ületate aega ja oma kolleege, seda 

rohkem olete geenius. Geeniuse õppimisprogramm koosneb neljakümnest aastast ja koosneb kolmest 

virtuaalsest õppevahendist: a) innovatsiooni psühholoogiline enesetäiendamine iGenius (2015); b) 

Virtuaalne enesetäiendamise portaal, mille teema on Virtualics kui innovatsiooni metateooria (1995) ja 

c) Innovatsiooni praktiline programm iMillionaire (2007). 

Sellised Geeniuse programmid ja virtuaalsed tööriistad kuuluvad virtuaalse enesetäiendamise kõrgeima 

sünteetilise tasandi hulka. Neid kontrolliti ja avastati suurepäraseid tulemusi bakalaureuse- ja 

magistriõppes Klaipeda ülikoolis, Leedu äriülikoolis ja rahvusvahelistes Erasmus+ õpingutes. Virtuaalset 

enesetäiendamist rakendati neljas Leonardo da Vici projektis, mis olid pühendatud uuenduslike 

õppeprogrammide väljatöötamisele taastuvenergia ja tuuleenergia alal aastatel 2006-2015. Aastatel 

2019–2021 algatas strateegilise enesejuhtimise instituut ja juhib rahvusvahelist konsortsiumi Erasmus+ 

programmi strateegilise projekti „Smart hospitality” elluviimiseks, kus programm Genius taotleb 

turismiteenuste VKEde sektorit. 

Õpiprogramm ja virtuaalne enesehindamise tööriist iSAT luuakse turismisektori innovatsiooni 

abistamiseks. COVID-19 pandeemia mängis olulist rolli õppekvaliteedi suunamisel virtuaalse 

enesetäiendamise poole kõikides riikides ja haridusvaldkondades, isoleerides koolipoisid ja õpilased 

kodus, mis on peagi parim koht virtuaalseks enesetäiendamiseks. Geeniuse programmist saab magus 

kirss inimeste aruka enesetäiendamise ja nutikate masinate ja robotite tehisintellekti tordil. 

7.5. Nutika külalislahkuse õppeprogrammi ulatus ja moodulid 

Nutika külalislahkuse metoodika peamine pass on määratletud järgmiste suundadega: 

● Sihtrühm - turismiteenuste pakkujate omanikud ja töötajad 

● Õppeülesanded-enesetäiendamine arukate külalislahkusteenuste ärivõimaluste poole 

● Edu valem-enesetäiendamise ületamine oma oskuste, turismiteenuste ja äri valdkonnas 

● Vastupidavus - elukestev õpe. 

● Teadmiste allikad - nutikas külalislahkuse tööriistakast õppematerjalidena ja heade tavade näidetena 

● Nõuanded - määratud õpetajad ja valitud mentorid. 

● Enesetäiendavad oskused: 

● Psühholoogiline enesetäiendamine 

● Kognitiivne enesetäiendamine 
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● Praktiline enesetäiendamine SH uuenduste osas 

● Enesetäiendamise tööriistad ja õppeplatvormid-kuni sellise metoodika ja õppematerjalide 

kasutajateni. 

Nutikas külalislahkuse õppekursus koosneb 6 moodulist ja ühine aeg on 23,5 akadeemilist tundi: 

●  Moodul 1. Nutikas külalislahkuse turundusuuendus - 3 a.t. 

●  Moodul 2. Nutikas külalislahkuse kommunikatsiooni uuendus - 5 a.t. 

●  Moodul 3. Nutikas külalislahkuse majutuse uuendus - 7 a.t. 

●  Moodul 4. Nutikas külalislahkuse toitlustuse uuendus - 3 a.t. 

●  Moodul 5. Nutikas külalislahkuse heaolu uuendus - 3 a.t. 

●  Moodul 6. Nutikas külalislahkus kohaliku transpordi innovatsioon - 3 a.t. 

Arvestades erinevaid algkvalifikatsioone ja saavutatavaid õppevahendeid, on see metoodika 

universaalne ega piira kirjeldatud enesetäiendamise vormide ja sisu kasutamist. Metoodikat ja 

õppematerjale võiksid kasutada õpetajad või ärimehi pakkuvad turismiteenused näost näkku, segaõppes 

ja virtuaalses enesetäiendamises. 

.  
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8. Koolitusmoodulid 

8.1. Moodul 1: Turundusuuendused 

 

MOODUL 1: Turunduslik innovatsioon 

SÕNASTIK  Turismiturundus, innovatsioon, 4P, tagasiside, turundusstrateegia, globaalne 

turundus, virtuaalturundus. 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

Kursus on pühendatud iseharidavatele turismiteenuste pakkujatele, et õppida 

arenenud turundustehnoloogiaid ja -võtteid, mis on seotud turu-uuringute ja 

turismisektori uuenduste kujundamisega. 4P turundusegu koos turismiteenuse 

toote, hinnakujunduse, paigutamise ja reklaamimisega hõlmab füüsilist, 

majanduslikku, rohelist, jätkusuutlikku ja arukat majanduskasvu. Täiustatud 

turundusstrateegia on suunatud kõige globaalsemale tagasisidele, kasutades 

globaalset turundusahelat ja tarbijate virtuaalset eneseturundust. 

EESMÄRGID: Mooduli lõpuks saavad osalejad: 

● Oskused püsiva virtuaalse enesetäiendamise osas nutika turismiturunduse 

uuenduste alal. 

● Teadmised turismiteenuste turundusstruktuurist, omadustest ja 

innovatsioonivahenditest. 

● Suhtumine turismiteenuste turundusuuenduste enesearendamise ületamisse. 

MEETODID: Virtuaalne enesetreening, enesehindamine 

KESTUS: 3 tundi 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, mobiiltelefon, internet 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

1. samm: (30 min.) - Turismiturunduse uuenduste taust 

2. etapp: (1 tund)-Turismiturunduse uuenduste virtuaalne enesehinnang 

3. samm: (30 min.) - Ülemaailmne turismi virtuaalne turundus 

4. samm: (1 tund) - turismiteenuste modelleerimine 

MOODULI 

HINDAMINE: 

● test/viktoriin (lisa nr) 

● suletud küsimused 

VIITED: Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - Journal of 

Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. 

Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97. 

Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL LEAP/ Management - 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
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Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-

7974. Klaipeda, Lithuania. 2020, № 1(36). -P.61-66. 

Paulauskas S. Virtualics: Where did the Dialectic? / Management - Journal of 

Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. 

Klaipeda, Lithuania. 2017, № 2(31). -P.105-109. 

Paulauskas S. Towards European Union Strategic Self-Management/ Management - 

Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-

7974. Klaipeda, Lithuania. 2016, № 2(29). -P.51-56. 

Psühholoogiline enesetäiendamise virtuaalne programm iGenius 

http://www.virtualika.lt/iGenius/ 

Innovatsiooniprojekti mall – https://www.eksponente.lt/InProject.pptx 

Virtuaalse äriplaani mall - http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx 

Turismiteenuse enesehindamise tööriist 

Turismiturunduse uuenduste taust 

Turundus on turismiteenuste sammude esimene etapp, mis hõlmab ka suhtlust, majutust, toitlustamist, 

heaolu ja kohalikku transporti. Turundus on turismiteenuste turu uurimisele ja kujundamisele suunatud 

tegevus. Vastavalt Euroopa Liidu aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegiale „Euroopa 

2020” areneb innovatsiooniliidu ja ringmajanduse 3.0 metoodika turismiteenuse strateegiline algatus 

füüsilise, majandusliku, rohelise, jätkusuutliku ja nutika innovatsiooni kvaliteedi kaudu. Seega peaks 

turismiteenuste strateegia põhinema tarbijate nõudmiste uurimisel ja selle teenuse korraldamisel 

parimate uuenduste juurutamisega. 

Innovatsioon on tegevus, mis on seotud turismiteenuste äriuuenduste uurimise ja rakendamisega 

vastavalt innovatsioonitsükli neljale etapile: a) alusuuringud; b) rakendusuuringud, c) arendus ja d) 

turustamine. 

Virtualics on innovatsioonimetoodika, mis võimaldab virtuaalselt modelleerida arengusuundi, sealhulgas 

inimeste nõudmiste ja tegevuste kasvu digitaalsete graafikute abil. Antropogeenne on inimtekkelise ja 

arengusuundade teooria. Sotsiaalgeenia on sotsiaalsete suhete päritolu ja arengu teooria. Tehnoloogia 

on inimese oskuste ja kunsti päritolu ja arengu teooria. 

Siin on kolm võimalust uuendustega tegelemiseks: a) uuenduste kasutamata jätmine, b) konkurentide 

jälgimine ja c) aja ja konkurentide ületamine. 

Turismiteenuste turunduse ülioluline punkt on tarbijate nõudmiste arengusuundade uurimine ja 

turismiteenuste pakkuja kvaliteedi ületamise tagamine. 

Turismiteenuste turundus koosneb viiest põhitoimingust: turu -uuringud, teenuste kujundamine, 

hinnakujundus, reklaam ja külaliste küsitlused. Kõiki selliseid turundusmeetmeid saab rakendada 

erinevates eespool nimetatud omadustes: füüsiline, majanduslik, roheline, jätkusuutlik ja arukas kasv. 

Turismiteenuste pakkujate eesmärk on edu saavutada turismiteenuste turul püsiva enesetäiendamise 

https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.virtualika.lt/iGenius/
https://www.eksponente.lt/InProject.pptx
http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx
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kaudu kolmel haridustasemel: a) psühholoogiline valmisolek turismiuuendusteks, b) kognitiivsed võimed 

globaalse turismi virtuaalturunduse mõistmiseks ja turundusinnovatsiooni kompleksi haldamiseks 4P: 

toode , hind, koht ja reklaam, c) turismiteenuste innovatsiooni tava. 

Virtuaalne enesehinnang turismiturunduse uuendustele 

 

Turismiteenuste turunduse lähtekohaks on ärimeeste motivatsioon kujundada isiklik turundusstrateegia 

uuenduste juurutamise ületamiseks spetsiaalse enesehindamisvahendi abil, nagu iGenius, mis on 

pühendatud ühisele isiklikule motivatsioonile, ja iSAT kui spetsiaalne virtuaalne tööriist, mis on ette 

valmistatud turismiteenuste uuenduste jaoks. 

IGenius koosneb 25 küsimuse küsimustikust, millele vastamine annab võimaluse teada 

innovatsioonitasandil ühist skoori: ori, palgatud töötaja, töötaja, ärimehed, uuendaja/Geenius. 

Programm näitab ka analoogseid edusamme isiklike omaduste osas: nutikus, uudsus, otstarbekus, 

paindlikkus ja tegelikkus. 

iSAT on virtuaalne enesehindamise tööriist, mis töötati välja Erasmus+ projekti Smart Hospitality 

rakendamise ajal. Pärast tervele küsimusele vastamist saab õppiv inimene järeldusi turismiteenuse kasvu 

kvaliteeditaseme kohta: füüsiline, majanduslik, roheline, jätkusuutlik ja tark. Programm arvutab välja, kui 

palju saab vähendada materjali-, energia-, kontorikulusid ja käsitööd. Kaart aitab teenusepakkujal 

võrrelda oma innovatsioonikvaliteeti teiste geograafiliste turismiteenuste pakkujatega. 

Enesehindamisvahendil on täiuslikkuse funktsioonid turismiteenuste uuendamisel, korrates 

enesehindamist ja võrreldes edusamme. 

Globaalne turismi virtuaalne turundus 

Mõelge globaalselt, tegutsege lokaalselt. See kasulik reegel on turismiteenuste turundamisel väga 

vastuvõetav. Kuna turismiturg on globaalne, sisaldab see siiski kohalikke komponente. Kõik maailma 

hotellid, restoranid või spaad on avatud külalistele kogu planeedilt. Niisiis, iga turismiteenuse pakkuja 

turundus peaks olema suunatud igale inimesele maailmas, mitte nägema keelt, kultuuri, hoiakuid, 

harjumusi jne. 

 Turismiturunduse arukas kvaliteet tähendab kontorimaterjali, energia ja töökulude vältimist. Nutikas 

hotell kujutatakse ette kontaktivaba iseteenindust broneerimise, majutuse, toitlustamise, heaolu ja 

kohaliku transpordi iseteeninduse ajal. Nutikas kvaliteetne turismiturundus tähendab tarbija 

eneseturundust, kes rakendab kõiki eneseturundusfunktsioone Interneti kaudu arvuti, mobiilseadme jms 

abil. Spetsiaalne nutikas hotellitarkvara pakub tarbijatele vajalikku teavet ning viib ellu oma teenuseid ja 

äritegevust, toetada ja säilitada toiminguid, mille eesmärk on tagada teenuse kõrgeim kvaliteet ja tarbija 

rahulolu. 



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   46 

 

Turismiteenuste modelleerimine 

Turismiteenuste modelleerimine on loominguline protseduur, mille käigus uuritakse turismiteenuste 

innovatsiooni nutika uuenduslikkuse osas. Seda rakendatakse nelja meetodi abil: uuenduslikkuse 

tunnustamine, nutikuse hindamine, 4P kompleks ja ärimudeli koostamine. 

Teenuse, tehnoloogia või meetodi uuenduslikkuse tunnustamist rakendatakse innovatsiooni 

paigutamisega dihhotoomilisse, trihhoomilisse või polütoomilisse virtuaalsesse suunda. See peaks 

põhinema tänapäeva riigi trendi kasvaval osal vähemalt 10 aastat tulevikus. 

Innovatsiooni nutikust hinnatakse viie kriteeriumi abil: 

● Füüsiline - olemasolevate seadmete või tehnoloogiate kättesaadavus turul. 

● ökonoomne - suurem tööviljakus - vähem käsitööd. 

● Ökoloogiline - reostust pole/on vähem. 

● Jätkusuutlik - inimeste pikem eluiga. 

● Nutikas - rohkem õnne inimestele. 

Turismiturunduskompleks 4P tähendab nelja komponendi ulatust: toode/teenus, hind, koht, reklaam 

edendatakse, kasutades exceli lehtedel poolvalmis interaktiivseid graafikuid. 

Virtuaalse innovatsiooni ärimudel on eelnevalt välja töötatud Exceli leht, kuhu teenusepakkujad peaksid 

sisestama iga järgmise 10 aasta jooksul numbri, teenusekulude kulud, investeeringud, kulud ja 

maksumäära. Tööriist arvutab akumuleeritud puhaskasumi kolme stsenaariumi järgi. Ülesanne on 

saavutada sisestatud algandmeid muutes kümne aasta jooksul puhaskasumit rohkem kui 1 miljon eurot. 

Kui paljud hindamised, mis on saadud iga nelja meetodi abil, näitavad valitud teenuse või tehnoloogia 

uuenduslikkust, võivad teenusepakkujad teha otsuseid selle uuenduse juurutamise alustamise kohta. Kui 

pakutav teenus seda eksamit ei soorita, on soovitatav hakata otsima uut uuendust. Sel juhul tuleb 

turundusuuringuid korrata.  
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8.2. Module 2: Communication innovation 

MOODUL 2: Kommunikatsiooni innovatsioon 

SÕNASTIK 

 

Push-to-talk üle mobiilside (Pock); Asjade internet (IoT); OTA -d (online -reisibürood; 

kliendisuhete haldus (CRM) 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

See kursus tutvustab õpilastele külalislahkuse äri kommunikatsiooni uuendusi. 

Õpilased õpivad tundma reserveerimise, sisse- ja väljaregistreerimise tehnoloogiaid 

ning sotsiaalmeediat, saavad aru põhioskustest ja teadmistest, mida on vaja edukaks 

karjääriks hotellindussektoris. 

EESMÄRGID: Mooduli lõpuks saavad osalejad uut: 

● Oskused leida ja arendada uusi uuenduslikke lahendusi suhtlemiseks 

hotellinduses. 

● Teadmised suhtlemise suundumustest ja headest tavadest. 

● Suhtumine olla ennetav ja motiveeritud töötama uute uuenduste kallal, 

omandama uusi pädevusi hotellindusvaldkonnas ja eriti suhtlemisoskust. 

MEETODID: Enesetreening, enesehindamine 

KESTUS: 4,5 tundi 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, internet 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

1. etapp: (45 min.) - Ülemaailmsete suhtlustrendide tutvustus 

2. etapp: (45 min) - Reserveerimine 

3. etapp: (45 min.)- Esikontor: sisse- ja väljaregistreerimine 

4. samm: (45 min.) - sotsiaalmeedia 

5. samm: (45 min) - Isetöö 

MOODULI 

HINDAMINE: 

6. etapp: (45 min.) - Küsimused õpisaavutuste kontrollimiseks 

VIITED: https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm  

https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-

digital-age/  

http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-

Hotel.pdf  

https://www.revfine.com/smart-hotel/ 

https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm 

https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-

your-hotel/ 

https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
https://www.revfine.com/smart-hotel/
https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
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https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s 

https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=FFUj9nTBR28 

https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-

hospitality    

http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/ 

https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-steps/  

https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-

industry  

https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website  

http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-

site/#comment-2756  

 

Ülemaailmsete tehniliste suundade tutvustamine kommunikatsioonis 

Uuendused hotellide, klientide, tarnijate ja erinevate äripartnerite vahelises suhtluses paranevad kiiresti. 

Hotellid loovad nutika ökosüsteemi, mis võimaldab selles süsteemis ja väljaspool külalislahkuse 

alamökosüsteemi töötada kõige tõhusamal viisil.  

 

* Külalislahkuse allökosüsteem. Allikas 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974  

Tänapäeval on enamik hotellipidajaid keskendunud kõigi olemasolevate tehnoloogiate kasutamisele 

külaliste kogemuse täiustamiseks ja isikupärastamiseks. Mitmeotstarbelised sideseadmed võivad aidata 

muuta klienditeeninduse heast paremaks. Lisaks ulatuvad eelised kaugemale külalistest, hõlmates ka 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/
https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-steps/
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974
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töötajate kogemusi. Programmide koondamisel ühtseks käed-vabad sidevahendiks kergendatakse 

personali varustust ja töökoormust. 

Tarbijate sõltuvus mobiilseadmetest on viinud integreeritud sõnumside kõrgemale tasemele. Mõni aasta 

tagasi võtsid suured sõnumiplatvormid kasutusele vestlusbotid ja hotellid hakkasid külalistele 

sõnumiteenust pakkuma. Nüüd suurendavad külaliste kogemust veelgi tehisintellekti (AI) toega 

vestlusrobotid, mis välistavad inimestevahelise suhtluse, välja arvatud täiesti loomulikud. Siiski on 

vähesed hotellipidajad mõistnud selle kasvava tehnoloogia täielikku potentsiaali. Kuna tehisintellekt 

muutub keerukamaks, leiavad sõltumatud ja ketid uusi viise reisi-/viibimiskogemuse iga etapi 

täiustamiseks. 

Olemasolev WiFi-võrk on põhimõtteliselt tasuta, kuid see on ka haavatav häkkimise, häirete ja 

ebaõnnestumiste suhtes. Seetõttu kasutavad olulised võrgufunktsioonid varundus- ja üleliigseid 

teenuseid, nagu LTE/4G/5G. Digitaalne kitsasriba, kolmas põlvkond (3G), pikaajaline areng (LTE) ja asjade 

internet (asjade internet) on vaid käputäis aastate jooksul tekkinud järgmisi evolutsioonivõrke. 

Traadita side 

Enamik inimesi on kuulnud ütlust "Selle jaoks on olemas rakendus". Nüüd arenevad seadmed, et olla 

kursis pidevalt kasvava spetsialiseeritud mobiilirakenduste kasutuselevõtuga igas valdkonnas, eriti 

külalislahkuses. Ettevõte „Pryme traadita side tarvikud” tutvustas mõningaid võtmetrende traadita side 

ja riistvaraarenduses hotellinduse valdkonnas ning selgitas külalislahkuse ja meelelahutusrakenduste 

suundumusi. 

Raadiosaatja üle mobiilsidevõrgu (PoC) on juba mõjutanud traadita sidet ja riistvaraarendust, kui on 

kasutusele võetud Bluetoothiga varustatud kahesuunalised raadiod, hübriidsüsteemide 

üleminekuväravad ja nutitelefonide kasutuselevõtt. Lihtsa nupuvajutusega saavad GroupTalki teenuse 

kasutajad telefonist juurdepääsu reaalajas toimuvale grupisuhtlusele, nagu kahesuunalised raadiod. 

Viimasel ajal on hotellides, kasiinodes, staadionidel ja muudes kohtades täheldatud kasvavat trendi 

mobiilsete sõnumsiderakenduste kasutamiseks. Lisaks sellele, lisades PTT-lisaseadmeid, mis 

suurendavad heliselgust, pakuvad käed-vabad mugavust ja diskreetset suhtlust, hüppavad rohkem 

külalislahkusettevõtted PoC-vagunile. 

Hotelli insenerid avastasid Zello-st raadiosaatja (PTT) raadiosaatjarakenduse ZelloWork. Zello pakub 

olulisi funktsioone, mida hotell vajab oma igapäevaseks tööks. Rakendus töötab mis tahes operaatori 

andmesidevõrgus või WiFi-võrgus. ZelloWork pakub ka taskukohast lüüsilahendust olemasolevate 

kahesuunaliste raadioühendustega ühenduses püsimiseks. 

Asjade Internet (IoT) on olnud enamiku juhtmevabade uuenduste ajendiks ja jääb seda tegema seni, kuni 

mõni teine võrgutehnoloogia seda ületab või, nagu mõned võivad karta, saavutab see maksimaalse 

võimsuse. Mobiilirakendusi arendatakse iga päev sektoripõhiste vajaduste rahuldamiseks ning need on 

hõlpsasti juurdepääsetavad Interneti (Wi-Fi) või lairibavõrkude kaudu, samuti mobiilsidevõrgu kaudu, 

võimaldades laiendatud ulatust ja ühtlast ühenduvust. 
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Lisaks on PoC tavapärasest maismaa -mobiilsüsteemist taskukohasem kommunikatsioonimeetod, mis ei 

nõua infrastruktuuri ega suuri seadmeid, mis tähendab tõsist kokkuhoidu hotellindusettevõtetele. Seega 

on lõppkasutajad näljased nende uute mobiilirakenduste toetamiseks optimeeritud seadmete järele. 

Kuigi suundumused näitavad, et igal tööl on lõpuks spetsiaalne rakendus, ei pruugi tänapäeva 

mobiiltelefonid, iPodid või tahvelarvutid alati kasutusse sobida. Tootjad arendavad juba 

rakendusespetsiifilisi seadmeid ja ainulaadseid kommunikatsioonitarvikuid, mis on mõeldud üksikute 

osakondade jaoks. Näiteks majapidamine, toit/jook ja vastuvõtt võivad vajada traadiga kõrvaklappi, 

samas kui insenerid võivad soovida hoopis käed -vabad juhtmevabade Bluetooth -peakomplektide 

kasutamist. 

Olles asjakohane 

Viimasel ajal omandatakse uusi tarkvaratehnoloogiaid nii kiiresti, kui need turule tuuakse. 

Konsolideerumistrend jätkub, mida näitab Motorola hiljutine Kodiaki PTT -platvormi ost. Oluliseks 

jäämiseks peavad tootjad suutma kiiresti reageerida. 

Teine võimalus, kuidas tootja saab asjakohaseks jääda, on teiste ettevõtetega ühiste lahenduste 

väljatöötamine lõppkasutaja volituste täitmiseks. LMR -raadio- ja nutitelefonitootjad teevad juba 

koostööd PTT (PTT) rakenduste firmade ja võrguteenuste pakkujatega, et sammu pidada PoC 

nõudlusega. Riistvaraettevõtete seas levivad jätkuvalt sünergilised partnerlused koormuse jagamiseks 

või süsteemide integreerimise liidud uue äri nimel konkureerimiseks. 

Seadmete ühendamine 

Suund kahepoolsete raadiod nutitelefonide vastu asendada on tõusuteel. Sellegipoolest on mõned 

vastumeelsed pöörduma. Sellest tulenevalt loovad tootjad seadmeid, mis näevad väljastpoolt välja 

täpselt nagu raadiod, kuid on sisemiselt 4G telefonid. Ei lähe kaua aega, kui see üleminek muutub 

tavaliseks. Lõppkokkuvõttes, kuna tarkvara ja võrgu täiustused tõestavad ohutust, tootlikkust ja 

reageerimisaega, muutuvad igat tüüpi külalislahkuse- ja meelelahutusettevõtted ümber äsja välja 

töötatud riistvaraseadmeteks. 

Tulekul 

Vähemaga enama tegemine on jätkuv trend, peagi ilmuvad riistvaraseadmed, mis juhivad korraga mitut 

sidevõimalust, kuid on väiksemad kui kunagi varem. Pryme töötab rõngasuuruse Bluetooth Low Energy 

(BLTE) nupu kallal, mis juhib kõike, sealhulgas PTT-d (rakenduse aktiveerimine), telefonikõnesid, 

kanalivalikut (rakenduste rühmad ja kanalid) ja isegi muusikaprogramme. 

Bluetooth-tehnoloogiad pakuvad ka sarnaseid andureid Wi-Fi-majakadele ja lähivälja tehnoloogiaid, mis 

suhtlevad nutiseadmetega strateegilistes juurdepääsupunktides, et kuvada individuaalseid sõnumeid. 

Mõned hotellid katsetavad isegi tehnoloogiaid, mis saadavad võtmed otse nutitelefonidesse külalistele, 

kes soovivad sisseregistreerimise vahele jätta. 
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Toimumiskohad leiavad üha rohkem viise, kuidas sellist asukohateavet kommunikatsiooni ja turundusse 

kaasata, samuti luua sügavamaid kliendisuhteid ja personaalsemat teenust. Lõppkokkuvõttes juhivad 

tulevasi rakendusi lõppkasutajad, mis omakorda inspireerivad riistvara ja tarvikute uuendusi. 

Täiustatud Push-to-Talk lahendused külalislahkuseks 

Nüüd on rohkem kui kunagi varem külaliste rõõmustamine ja hotellikogemuse väärtuse näitamine 

ülioluline klientide säilitamiseks ja turuosa suurendamiseks. Pakkuge oma külalistele maksimaalset 

külaliste kogemust. Kasutage Push-to-Talk Over Cellular (PoC) tehnoloogiat, et saavutada 5-tärni teenus 

koos kolme või nelja tärniga. Praeguseks saavad praktiliselt kõik-alates väikseimast hotellist kuni suurima 

kuurordini-kasu saada PTT-st kogu oma tegevuse vältel, sest PTT toob personali ühendamiseks 

otsekohesuse ja spontaansuse. WAVE ™ PTT mobiilirakenduste kommunikatsioon võimaldab töötajatel 

kasutada oma praeguseid seadmeid raadiosüsteemide ja muude lairibavõrkude ning -seadmetega 

ühenduse loomiseks-näiteks tarbijatele mõeldud nutitelefonid, lauatelefonid ja arvutid-, et rohkem 

töötajaid saaks suhelda PTT-ga. Olenemata seadmest või saadaolevast võrgust, on WAVE -l 

kliendirakendusi, mis vastavad igat tüüpi kasutajate vajadustele. 

Koordineerige töötajad koheselt WAVE ™ PTT mobiilirakenduse Push-to-Talk abil 

Kui rääkida kiirusest, pole miski kiirem kui push-to-talk. WAVE ™ PTT mobiilirakendus pakub kiiret 

grupisuhtlust, mida on vaja suure jõudlusega meeskondade jaoks. Kasutage WAVE raadioid selge hääle 

saamiseks peaaegu igas olukorras või WAVE ™ lairiba PTT -rakendust kiireks ühendamiseks kõikjal. Sest 

kui teie töötajad peavad aitama külalist õnnelikuna hoida, on iga hetk oluline. WAVE abil saavad teie 

meeskonnad lihtsalt suruda, rääkida ja saada enesekindlalt vajalikku abi. 

Parem teenindus nõuab paremat ühendust. WAVE ™ PTT mobiilirakendus ühendab nutitelefonid, arvutid 

ja raadiod ühele platvormile, nii et saate vabalt suhelda ja koostööd teha teile sobiva seadmega 

praktiliselt kõikjal. Alates majapidamisest kuni turvalisuse ja halduseni on teie töötajate baas vaid 

puudutuse kaugusel. 

Vähendage infrastruktuurikulusid, kasutades oma töötajate juba olemasolevaid seadmeid. Mitte kõik 

töötajad (või töökohad) ei vaja kahesuunalisi raadioid. Neile, kes seda ei tee, saab WAVE ™ PTT 

mobiilirakenduse paigutada samasse nutiseadmesse, mida nad kasutavad tööülesannete piletite jaoks, 

vähendades kulusid ja võimaldades töötajatel pileteid avada ja sulgeda ning tõhusamalt töötada. 

Muutke külaliste kogemusi Wave ™ PTT mobiilirakendusega 

Suurendage koostööd olenemata sellest, millist seadet meeskond kasutab. Wave PTT mobiilirakendus 

võimaldab vahetut suhtlust raadiosaatjate ja nutitelefonide vahel operaatorite vahel, olenemata sellest, 

kas tegemist on ehitusobjektiga rääkivate bürootöötajatega või laoga suhtlevate müügitöötajatega. 

WAVE kahesuunalist raadiot saate kasutada isegi oma praeguste ühilduvate kahesuunaliste 

raadiosüsteemide ja nutitelefonidega. Puudub kulukas või aeganõudev FCC või spektri litsentsimine või 

käsitsi programmeerimine. 
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Varustage oma meeskond sihtotstarbeliste seadmetega kiireks PTT-sideks 

Kõrvaldage tõkked seadmete, võrkude ja asukohtade vahel. Andke oma töötajatele nende rolli ja 

töökoha jaoks parim suhtlusvahend. Ükskõik, kas nad kasutavad raadiot, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, 

arvutit või lauatelefoni, saavad teie töötajad suhelda ühe meeskonnana. 

● Side välis- ja sisekeskkonna vahel 

● Võimalus kiiresti reageerida eriolukordadele. 

● Integreeritud kõne- ja ärirakendused 

● Pikaealised ja vastupidavad seadmed 

Kinnistute jaoks, mis eelistavad lihtsustatud ja häälega optimeeritud disaini, võite kasutada isegi 

kahepoolset raadio WAVE ™ TLK 100 koos praeguste ühilduvate kahesuunaliste raadiosüsteemide ja 

nutitelefonidega. See pakub häireteta kõnesidet. Puudub kulukas või aeganõudev FCC või spektri 

litsentsimine või käsitsi programmeerimine. Erinevalt traditsioonilisest raadiost ei nõuta kulukaid 

eelinvesteeringuid. Igakuine plaan hoiab kulud kontrolli all. Samuti ei pea te muretsema tundmatute 

asenduskulude pärast, sest Motorola asendab kogemata kahjustatud WAVE raadio. 

Mõned eelised, mida külalislahkuse tööstus saab mobiiltelefonitehnoloogia abil PTT-kõne kaudu, 

on järgmised: 

● Suhelge Androidi, iOS -i ja LMR -i kasutajate vahel ühe nupuvajutusega 

● GPS -kaardistamis- ja asukohateenused võimaldavad teil vaadata kasutajaid kaardil ja näha nende 

olekut 

● Kasutage tekstisõnumeid, et suhelda diskreetselt ilma külalisi häirimata 

● Võtke kohe ühendust grupiga või üksikisikuga, kellel on kriitilise teabega multimeediasuhtlus 

● Veebipõhised saatmisfunktsioonid Selge, järjepidev side ja asukoha jälgimine 

● Reaalajas kohalolek võimaldab teil täpselt hinnata saabumis- ja lahkumisaegu ning seda, kes on 

saadaval või võrguühenduseta 

Meeskondades kiireks suhtlemiseks on hea kasutada tavalisi nutitelefone. Külalislahkuse töötajad saavad 

pideva kontakti hoidmiseks kasutada juhtmega või Bluetooth -peakomplekti. 

Iga osakonna saab rühmitada oma kanaliks. Peakomplektide kaudu saavad teie töötajad samal ajal 

suhelda ja oma külalistele tähelepanu pöörata. 

SOS -kanalit saab konfigureerida osakondade vahel, et kinnisvara hädaolukorras kiiresti võtmetöötajad 

kohale kutsuda. 

Tutvustame mõnda uuenduste valdkonda, sealhulgas: 

● Broneerimine/broneerimine. 

● Kontor/sisseregistreerimine, väljaregistreerimine ja tasumine. 

● Suhtlus sotsiaalmeedias. 
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Broneerimine  

Paljud reisijad kasutavad hindade võrdlemiseks OTA-sid (online-reisibürood, nt Expedia või Booking.com 

jne). Nad võtavad vahendustasu (12–15%), kuid on ka väga võimsad. Oluline on neid hästi juhtida. See 

algab teie hotellide jaoks kenade lehtede seadistamisega teie sihtkoha kõige olulisemates OTA -des ja 

suurepäraste professionaalsete fotodega. Nendel saitidel viibimine suurendab teie tulu ja meelitab ligi 

kliente kogu maailmast. See aga tähendab, et teie hind peab jääma konkurentsivõimeliseks teie hotelli 

piirkonnas. Kui teie hind on kõrgem kui piirkonna sarnastel hotellidel, peate seda põhjendama oma 

ainulaadsete müügipunktide reklaamimisega. Oluline on pidevalt uurida, mida teie konkureerivad 

hotellid pakuvad ja millised on nende hinnad, et tagada teile hinna ja kvaliteedi suhe. 

Lisaks lähevad alati rohkem reisijaid ja broneerivad otse hotelli veebisaidilt. On väga oluline, et kui nad 

sisestavad Google'is hotelli nime, kuvatakse teie veebisait esimesel lehel. Iga edukas veebiettevõte teab 

SEO või otsingumootori optimeerimise kasutamise eeliseid veebisaidi liikluse suurendamiseks. 

Teie veebisait on sageli esimene mulje, mis tulevastel külalistel teie hotellist jääb. Kui see pole veenev, 

peate võib -olla ütlema neile "Hüvasti" juba enne, kui oleksite võinud öelda "Tere". Veebisaidi peamised 

eesmärgid: 

● Pakkuge kasutajatele selget ja täpset teavet nende otsingukriteeriumide kohta. 

● Kinnitage neile oma hotelli kvaliteet, väärtus ja tähtsus. 

● Muutke see unistuseks ja sooviks, et nad jääksid teie hotelli kogema. 

● Luba neil hõlpsalt hindu ja saadavust kontrollida, et nad saaksid oma toad kiiresti ja vaevata 

broneerida. 

 

 

Teie saidi UX ja disain peaksid suunama külastajat tutvustusest kuni teie hotelli asukoha, mugavuste, 

eripakkumiste, kulude, kontaktteabe ja broneerimissüsteemini. 
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Hotelli veebisaidi lihtsad turundusnõuanded 

Vastutulelik mall 

See tähendab, et teie veebisaidi mall (selle struktuur ja kujundus) kohandub automaatselt kõikvõimalike 

ekraaniseadmetega (nutitelefonid, tahvelarvutid jne) optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks. Enamik 

inimesi sirvib tänapäeval Internetti oma telefonides või tahvelarvutites, eriti reisides. 

Kiire navigeerimine 

Teil on vaja täielikult funktsionaalset veebisaiti, kus sisu ja pildid laaditakse kiiresti. Internetis teavet 

sirvides võib see olla masendav, kui satutakse viivitatud saidile ja selle laadimine võtab liiga kaua aega. 

Kasutajasõbralik veebisait on võtmetähtsusega selle tagamisel ja selle olulise müügi tegemisel. Kui 

veebisaidil on raske navigeerida toretsevate animatsioonidega, mis ei anna juhiseid klõpsamiseks, viivad 

nad peagi oma broneeringu mujale. 

Broneerimismootor 

Veebisaidi broneerimismootor võimaldab kontrollida hindu ja saadavust teatud kuupäevadel. See on 

tavaliselt teie kanalijuhi paketis. Kanalite haldur on tööriist, mis võimaldab teil tsentraliseerida ja 

automatiseerida erinevate veebipõhiste levitamiskanalite haldamist (Expedia, Booking.com, lihtne 

broneerida jne). Kui teie praeguseid parimaid hindu reklaamitakse avalehel või kui tubade hinnad 

kuvatakse ruumide kirjelduste kõrval, võib see teie konversioonimäära absoluutselt suurendada. 

Lihtne disain 

 

Valige lihtne ja kerge disain, mis austab ja rõhutab teie brändi ja logo graafilist diagrammi. Disain peaks 

esmapilgul kirjutama teie hotelli positsiooni (teie kontseptsioon; omadused, mis muudavad teie hotelli 

ainulaadseks ja huvitavaks). 

 

Selge menüü 
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Selge struktuur ja menüü muudavad navigeerimise lihtsaks ja lihtsaks. Külastaja peaks saama otsitava 

teabe kiiresti ja hõlpsalt leida. Lisaks looge oma erinevate veebilehtede vahel tõhus seos, et muuta 

navigeerimine veelgi lihtsamaks. 

Professionaalsed pildid 

Pilt räägib tuhat sõna; muuta oma veebisait visuaalseks! Otsingumootori paremusjärjestuse 

parandamiseks hoidke tekst lihtsana ja kasutage maksimaalseid märksõnu. Reisijad eelistavad visuaalset 

stiimulit piltide ja videote näol, mis julgustab neid teie vara paremini visualiseerima ja kogema, mitte ei 

loe pikki ruumikirjeldusi. 

Enamik inimesi otsustab hotelli fotode nägemise esimestel sekunditel, kas nad soovivad sinna jääda või 

mitte. Oluline on näidata fotosid, mis esindavad ausalt teie hotelli. Pole mõtet näidata pilti 5* luksuslikust 

basseinist, kui see näeb välja rohkem nagu vann. Klient peaks ikkagi olema meeldivalt üllatunud, kui ta 

saabub teie hotelli ja näeb teie mugavusi isiklikult. Kuid see ei tähenda, et te ei saaks oma fotosid 

kohandada, et see näeks välja poleeritud ja parimal moel. 

Teil võiks olla maailma kõige luksuslikum hotell, kuid kui teie pildid ei tee seda õiglaselt, ei saa te kunagi 

neid kliente, keda see väärib. Kui keegi näeb ilusat pilti ilusast hotellist, hakkab ta kohe ette kujutama, et 

ta on seal. Kui suudate lasta neil kujutleda, et nad söövad teie restoranis teie suussulavat toitu või 

lõdvestuvad oma mugava välimusega voodil, siis olete müügi teinud. Olete oma hotelli kallal kõvasti 

vaeva näinud, nii et ärge langege viimasele takistusele halbade fotodega, mis ei näita teie hotelli parimas 

valguses. 

 

Suhtle otse oma potentsiaalse külalisega. 

Suhtle regulaarselt sotsiaalmeedia või ajaveebi kaudu, et teavitada külastajaid tegevustest, kogemustest 

ja erinevatest uudistest, mis võiksid neile huvi pakkuda. 

Kasutage isiklikke sõnu ja hoidke sisu potentsiaalsete külaliste jaoks asjakohasena. Seda saab teha, 

kirjeldades sihtkohas saadaolevate tegevuste loendit; seejärel linkides need vastavatele lehtedele või 

artiklitele. Nii saavad külalised hõlpsalt juurde pääseda rohkematele üksikasjadele ja teabele. 
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Teie külastajad jagavad lõpuks asjakohast sisu oma sotsiaalsetes võrgustikes, parandades seeläbi teie 

otsingumootori asetust. 

Mitmekeelne sisu 

Kui soovite saada rahvusvahelist nähtavust, on parem alustada oma veebisaidi tõlkimisest sihtriikide 

erinevatesse kohalikesse keeltesse. See mitte ainult ei taga teile kõrgemat positsiooni Google'is, Bingis 

ega muudes otsingumootorites iga riigi kohta, vaid pakub ka potentsiaalsetele külalistele suurt 

mugavust ja motiveerib neid broneerima otse teie veebisaidil. 

Saidi külastajad võivad olla üle kogu maailma, nii et saate saidi kasutamise võimalikult lihtsaks muuta, 

andes neile võimaluse seda oma emakeeles lugeda. Veebisaidi tõlkimine on enamiku võtmekeelte abil 

lihtne protsess. Mainige oma saidil ka oma töötajate kakskeelseid võimeid. See on tohutu 

müügiargument, kui teie ja teie töötajad suudate suhelda ja nõustada oma külalisi oma emakeeles, eriti 

kui nende viibimise ajal võivad tekkida raskused. 

             

 

Tasuta WiFi-ühendus 

See võib tunduda pedantne ja paljud võivad puhkusele minna ainult selleks, et pääseda kaasaegsete 

tehnoloogiate ja side lõksust. Kuid see ei tähenda, et nad tahaksid oma Facebookist või e -posti 

aadressist ära lõigata. Tarbijatena soovime, et meil oleks valikuvõimalus ja me soovime, et oleks võimalik 

veebis oma lähedastele teada anda, et nad on turvaliselt saabunud, ja paluda kellelgi triikraud 

vooluvõrgust lahti ühendada. Reisijad ei broneeri hotelli, kui sellel pole WiFi-ühendust ja kui WiFi pole 

tasuta. 

Esikontor 

Esikontori osakonna roll algab kohe, kui külaline teeb broneeringupäringu. Pärast seda päringut saadab 

vastuvõtuamet külalisele kinnituskirja, kõne või SMS-i. Saabumisel tagab eesmine kontor lihtsa 

sisseregistreerimise ja määrab külalisele toa. Mängu tuleb ka hotelli kontoritarkvara, mis aitab külalistel 

hotellist sujuvalt välja registreerida. 

Teine funktsioon, mida kontoritarkvara täidab, on külaliste ajaloo üksikasjade salvestamine. Need 

eraldatakse, kui külaline registreerub uuesti hotelli või kui hotell kavatseb saata pakkumisi. Tugev 
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külaliste ajaloo funktsioon võimaldab hotelli töötajatel ette näha külalise vajadusi, isikupärastada tema 

viibimist, kujundada hotellile tugevat kaubamärki ja luua külalise lojaalsust. 

Nutikad hotellitrendid hõlmavad hääljuhtimisega juhtelemente, nagu Amazoni Alexa ja Google Home. 

Nutikad hotellid on aja säästjad. Külalised ei pea enam vastuvõtust mööduma, sest nad saavad sisse- ja 

välja registreerida otse oma telefonist. Nad saavad kasutada oma telefone toavõtmetena. Kõik ilma 

inimestevahelise suhtluseta. 

Oluline roll on nutikas hotellikontroll, mis võimaldab vastuvõtust täielikku ülevaadet. Alates 

sisseregistreerimisest kuni väljaregistreerimiseni registreeritakse vastuvõtus kõik külaliste toast saadetud 

kõned ja signaalid. Lisaks võtab vastuvõtt vastu hädasignaale, nagu üleujutus ja sissemurdmine. Kõik 

signaalid kuvatakse reaalajas. 

Esikontori suhtluse peamised suundumused on nüüd järgmised: 

● Täiustatud ühendus külalisteenuste ja töötajatega. 

● Intelligentne keskkonna- ja meelelahutusjuhtimine. 

● Häälevalmis tehnoloogia kaasamine. 

● Nutikad ja interaktiivsed kaardid. 

● Isikupärastatud meelelahutusvormid. 

● Jätkusuutlikkuse kontseptsioon. 

● Andmete kogumise arukate ja sihipäraste vormide vastuvõtmine. 

Reservatsioon 

Esikontori juhtkond aitab hotellide vastuvõtulaudu broneerimisprotsessi kiirendada. Valik „Kiire 

broneerimine” võimaldab vastuvõtu töötajatel mõne sekundi jooksul broneeringu broneerida ja 

genereerib broneeringu/broneeringu numbri. Kui broneeringut ei kinnitata, on teie broneeringu olek 

järgmine: 

● Ootenimekiri. 

● Kinnitusmeil külalisele. 

● SMS -i saatmine külalisele. 

● Külaliste juhendamise aja lisamine (nt: Andke mulle tuba esimesel korrusel). 

● Võime lisada lisatasu broneerimisajale (nt lennujaamast järeletulek). 

● RAC ja ootenimekirja kontseptsioon. 

Muuda broneeringut: Esikontori haldusmoodul saab muuta broneeringute numbreid vastavalt külaliste 

saabumisele hotelli. 

● Külalisele saadetud kirja muutmine 
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● SMS-i saatmine külalisele 

● Külaliste juhendamise aja lisamine (nt nõutav esimene korrus) 

● Broneeringule esikontor saab lisada lisatasu aja (nt lennujaamast järeletulemine). 

 

Broneeringu tühistamine: broneeringu tühistamine ja ootenimekiri. 

 

Internetis broneerimine: tubade broneerimine on nagu väikeste asjade higistamine ja on seega 

tundlikum süsteemse ebaefektiivsuse suhtes. Cognition Reservation Grid pakub juhtpaneelil olevate 

andmete 360-kraadist kuvamist. Nii saate hotellipidaja, kinnisvarahalduri või müüja, aga ka oma 

lõppkliendina ilma igasuguste probleemideta täita kõige keerukamaid ruumitoimingu ülesandeid. 

Broneerimismooduli mõned põhifunktsioonid hõlmavad eelistuste jaotamist, täituvuse reaalajas oleku 

skannimist, maksete lüüsi, tsentraliseeritud broneerimissüsteemi, integreeritud veebisaiti koos 

broneerimismoodulitega, veebipõhist broneerimist nutitelefonide abil, broneeringu oleku kinnitust, 

grupibroneeringut, muudatusi broneerimine ja tühistamine, et säästa aega ning tagada kiire ja lihtne 

külaliste registreerimine. 

 

Hotellid müüvad oma inventari oma hotelli veebisaidi kaudu. Ideaalis on see hotellide omanikele parim 

hotellibroneerimise tarkvarasüsteem, kuna enamikul juhtudel ei maksa nad komisjonitasu, kui 

broneeringud pärinevad hotelli enda veebisaidilt. Cognitioni keskne broneerimissüsteem pakub laua- ja 

mobiilibroneeringute mootorit, mis on tihedalt integreeritud Cognition Front Office Systemiga. 

 

● Broneerimine ja reserveerimine. 

● Mitme toa valik broneerimisel peatumiseks. 

● Ära näita ja tühista broneering. 

● Broneeringu kinnitus saadeti SMS-i ja e-posti teel. 

● Payment GateWay integratsioon juhtiva pangandus. 

 

Püsikliendikaardid: külalislahkuse maailm on üle ujutatud püsikliendikaartide, punktikavade ja 

liikmelisusboonustega. Hea hotelli leidmine on eduka puhkuse või ärireisi võti, nii et kui keegi on selle 

leidnud, soovite julgustada teda ikka ja jälle tagasi tulema. Ettevõtete ja üksikisikutega sidemete loomine 

võib kaasa tuua pikki ja kasumlikke suhteid. Ärge unustage inimestele oma saidil lojaalsuspakkumistest 

rääkida ja kindlasti peate neid jagama oma suhtlusvõrgustike saitidel. 

 

Kui saate, võib jõudude ühendamine suuremate preemiaprogrammidega pakkuda külalistele võimalust 

saada suuremaid ja laiemaid hüvesid. Samuti ei mõjuta need tingimata teie kasumimarginaale samal 

viisil. Näiteks võivad nad teenida punkte teie hotellis ööbimisel. Kuid nad saavad neid punkte kasutada 

ka selleks, et peatuda kohas, kus teil pole hotelli, seega pole te kaotanud ühtegi sissetulekut. 

 

Lisaks tähendab preemiaklubisse kuulumine, et saate olla kaasatud nende turundusstruktuuri. Teid 

võidakse esile tuua nende uudiskirjades või nende veebisaidil sarnase alternatiivina praegusele hotellile, 

mida külastaja vaatab. Veel üks reklaamivoog, mis võib tuua kliente, kellele te varem poleks saanud. 
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Kiire sisseregistreerimine 

Pärast reisi väsinud külalised eelistavad oma toa mugavust kiiresti kogeda. Hotellitööstuse standardid 

määravad ka, et sisseregistreerimine peaks ideaalis toimuma 3 minuti jooksul pärast külalise sisenemist 

fuajeesse. Esikontori mooduli funktsioon „Kiire registreerimine” võimaldab hotelli töötajatel broneeringu 

tegemiseks lihtsalt lohistada. See tutvustab tõhusust hotelli töötajatele ja vähendab oluliselt külalise 

ooteaega. 

Sisseregistreerimisprotsess 

● Külastajateave (kohustuslik) 

● Külalisfoto (valikuline). 

● Külalisallkiri (valikuline). 

● Külalisdokumendid (valikuline). 

● Tervitussõnumite saatmine külalistele. 

● WiFi parooli ja kasutajatunnuse saatmine külalisele. 

● Looge külalistele toidupileteid vastavalt nende plaanile. 

Väliskülalised - koguge kõik passi- ja viisaandmed, et esitada vorm c registreerimisasutustele 24 tunni 

jooksul pärast välismaalase saabumist nende valdustesse. 

● Külastajateave (*kohustuslik) ϖ Külalisfoto (kohustuslik) 

● Külalise allkiri (kohustuslik) 

● Külalisdokumendid (kohustuslik) 

● Tervitussõnumi saatmine külalisele 

● WiFi parooli ja kasutajatunnuse saatmine külalisele 

● Looge külalistele toidupileteid vastavalt nende plaanile 

● Saatke väliskülastaja andmed e -posti teel kohe lähimasse politseijaoskonda. 

 

Mobiilne hotelli sisseregistreerimine 

Hotellikülaliste kiire registreerimine ilma vastuvõtujärjekorrata on kohustuslik valik külalistele mõeldud 

kogemusi silmas pidades, mis lihtsustab enesekontrolli protsessi ja suurendab külaliste lojaalsust. 

Spetsiaalse tarkvaraga ei jää vastuvõtulauale pahuraid kliente, õnnelikud külalised naasevad teie hotelli 

uuesti ja uuesti. Lisateavet mobiilse registreerimise kohta lugege edasi 

https://hotelfriend.com/b/mobile-check-in 

https://hotelfriend.com/b/mobile-check-in
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Suhtlus sotsiaalmeedias 

 

Reisijad otsivad Google'ist konkreetseid märksõnu, mis vastavad teie positsioneerimisele (näiteks 

„Ökohotell + sihtkoht”). Siin võivad orgaanilised Google'i otsingud olla väärtuslik äriallikas. Google'i 

tulemuste esimesel lehel on teil vaja head asetust. See on midagi, mida saate välja töötada SEO tehnikate 

abil (otsingumootori optimeerimine). Kui arvutid pole teie asi, küsige parem professionaali teenuseid. 

Kõik, kes hotelli otsivad, valivad tavaliselt kõigepealt sihtkoha ja teiseks hotelli. Potentsiaalsed külalised 

valivad selle sihtkoha, kuna see on seotud konkreetse asukoha, kogemuse, tegevuse, sündmuse, 

vaatamisväärsuse või kellegi külastamisega. Oluline on oma ümbruse ja hotelli asukoha lähedal 

toimuvate vaatamisväärsuste või ürituste tundmine. Näiteks kui teie hotell asub ranna lähedal ja neil on 

iga -aastane surfivõistlus, on see teie jaoks suur potentsiaalne broneerimisfestival. Broneeringud võivad 

sõna otseses mõttes lainetena tulla. 

Võtke ühendust ürituste sponsorlusega tegelevate ettevõtete või surfamismeeskondadega, kes vajavad 

lõpptulemust. Tõenäoliselt toovad nad kaasa ka sõpru ja perekonda; olete hetkega täielikult broneeritud. 

Kui jätate neile meeldiva peatumise, soovitavad nad teie hotelli omakorda teistele surfaritele, kes otsivad 

suurepärast hotelli lähedal asuva suurepärase surfamisega. Surfikoolidega linkimine oleks veel üks 

suurepärane võimalus hulgi grupibroneeringute saamiseks. Kui teie hotell asub millegi põneva lähedal, 

andke inimestele teada, et saate need nende hämmastavate kohtade lähedusse paigutada. 

 

Külaliste arvustus 

Üks olulisemaid küsimusi hõlmab veebipõhiseid külaliste arvustusi. See on täna esimene soovituste 

allikas: digitaalne suusõnaline teave. Veebisaidid nagu Booking.com ja TripAdvisor võivad hotelli teha 

või selle lõhkuda. Samas osas hõlmab enamik nendelt ja teistelt portaalidelt saadud tagasisidet seda, kas 

külalised tundsid, et nende vajadusi rahuldatakse. See algab ja lõpeb hotelli pakutavate teenustega. 

TripAdvisor on eelbroneeringute koht number üks kõigile, kes otsivad hotelli, restorani ja kõike muud 

vahepealset. Arvustused on sageli humoorikad ja rutiinselt kriitilised. See on kõige populaarsem koht, 

kus inimesed saavad teie hotelli kohta oma arvamust avaldada. 
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Reeglina peaksite vastama või vastama igale kommentaarile, mille keegi jätab. See põhineb sellel suhtel 

võimalike tulevaste broneeringute jaoks ja näitab, et olete oma külaliste suhtes tähelepanelik. Positiivsete 

kommentaaride puhul saate peaaegu üldise vastuse, näiteks järgmiselt: „Meil on nii hea meel, et teile 

meie juures viibimine meeldis. Ootame teid tagasi. ” 

Halva arvustuse korral võib hotell vastata järgmiselt: „Lugupeetud külaline, meil on kahju, et tundsid end 

meie teeninduse taseme alt vedamisel, ja võid olla kindel, et oleme pärast teie viibimist asendanud seda 

tüüpi pistikupesad, et vältida seda tüüpi juhtum kordub. Lugupidamisega Sean Paul, hotellijuht ”. 

Värskeid arvustusi kontrolliv kõrvaline inimene näeb seda märgina sellest, et hotellijuht soovib võtta 

vastutuse halva kogemuse eest ja tegutseda. 

Oluline on luua müügisuhteid sihitud kolmandate osapooltega. Sõltuvalt teie üldisest strateegiast ja 

positsioonist võib olla huvitav arendada suhteid sihitud professionaalsete referentsidega. Neile 

lähenemiseks peate hankima ennetava müügiseisundi. Samuti peate võib -olla kavandama igaühe jaoks 

isikupärastatud toitepunktide esitlusi. See võib olla keerulisem ja aeganõudvam osa. Aga kui teate, kust 

teavet ja häid kontakte hankida (näiteks ennetavalt LinkedIni kasutades), võib see olla väga võimas ja 

tõhus. 

Samuti on oluline arendada häid suhteid oma kohaliku turismiametiga. Veenduge, et ilmuksite hotellide 

loendisse, mida nad võivad oma veebisaidil avaldada, ja veenduge, et kõik inimesed, kes nõustavad 

külastajaid, on teie kinnisvaraga kursis (korraldage külastusi või kutsuge neid hommikusöögile). Kui teie 

sihtkoht on oma reklaamimisega aktiivne, võivad nad teile pakkuda osalemist rahvusvahelistel messidel, 

see võib olla hea võimalus uute kontaktide loomiseks. 

Soovitused nutikaks suhtlemiseks: 

● Kirjutage üles meediumikomplekt ja avaldage pressiteated, et saada nähtavus sihtturgudel. 

● Kasutage sotsiaalmeediat selge eesmärgiga, et tõsta bränditeadlikkust oma kohalikul turul. 

● Pöörduge oma positsiooni järgi kohandatud ajaveebide ja ajakirjade poole. 

● Kasutage head kanalihaldurit, mis aitab teil oma hotellide igapäevast saadavust ja hindade haldamist 

tsentraliseerida, ning kanalite halduriga ühendatud head PMS -i (Property Management System), et 

muuta broneeringute haldamine automaatseks ja tõhusaks. 

Suhtlemisoskus külalislahkuse valdkonna üliõpilastele 

Kuigi külalislahkuse tööstus liigub emotsioonide poole ning keskendub külalisele ja tema vajadustele, 

muutub võõrustaja suhtlemisoskus üha olulisemaks. Kommunikatiivne tegevus tuleb alati konteksti 

panna ja arvestada, et emotsioonid on sotsiaalselt toetatud ja individuaalsed ning et need võivad ka 

kultuuriti erineda. Suhtlemisel tuleb arvestada iga üksiku külalise kultuurikoodiga. 

Tööandjad otsivad noori suhtlemisoskusi. Külalislahkuse lõpetajad vajavad oskust töötada 

meeskonnastruktuuris, suhelda ja tööd korraldada. Need oskused kuuluvad tulevaste tööandjate viie 

kõige nõutuma oskuse hulka. Külalislahkustööstuse töötajatel on mitmeid võimalusi, kus nad saavad 
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kasutada oma andeid, oskusi ja haridust. Kui me räägime suhtlusest, siis peame silmas suulisi, rääkimis-

, kirjalikke, esitlus- ja kuulamisvõimalusi. 

On ülioluline, et hotelli ettevõtete ja töötajate saadetavat sõnumit edastades mõistetaks seda nii, nagu 

see oli ette nähtud, ja et suhtlust ei moonutataks. Kuid enne kõne arendamist tuginesid inimesed 

kehakeelele ja helidele, et edastada suhtumist, emotsioone ja tundeid. Tänapäeval moodustab 

mitteverbaalne suhtlus, mis hõlmab kehakeelt, isikliku ruumi kasutamist, näoilmeid ja tooni, endiselt 

umbes 65 protsenti meie suhtlusest. 

Kui verbaalset suhtlust kasutatakse sageli faktide ja andmete edastamiseks, siis mitteverbaalne suhtlus 

väljendab meie hotelli- või restoraniklientide füüsilist, vaimset või emotsionaalset seisundit. Külalislahkus 

on väga interaktiivne ja inimestele suunatud äri ning seetõttu on hotellijuhtidel ja personalil oluline 

mõista mõlemat suhtlusviisi. 

Tänapäeva külalised ei otsi lihtsalt katust pea kohal või maitsvat toitu, vaid ainulaadset kogemust. 

Emotsioonid kristalliseeruvad kui üks olulisemaid tegureid külaliste individuaalse heaolu jaoks. 

Emotsioonidele apelleerides ja kogemusi luues liigub ühiskond paratamatult individuaalse, 

emotsionaalse enesetunde loomise poole. Võimalus emotsioone konstrueerida lavastuse abil on seega 

hotellitööstuse üha olulisemaks pehmest oskusest ja kommunikatsioon on üks peamisi tegureid. 

Emotsionaalselt laetud kogemuste loomise pädevus on oluline. Külalislahkustööstus peab seetõttu 

looma kogemustele orienteeritud teenuseid, mis on seotud emotsioonidega. Külalistele teadlike ja 

positiivsete emotsioonide loomiseks tuleb aktiveerida kogu sensoorne spekter ning kaaluda verbaalset 

ja mitteverbaalset suhtlust. Sest ainult emotsionaalselt laetud kogemustel õnnestub end külaliste 

pikaajalisse mällu ankurdada, luua külaliste rahulolu ja lojaalsust ning seeläbi luua otsustav 

konkurentsieelis. 

Tervise- ja ohutusalane teave 

Kuna hotellitööstus hakkab taastuma COVID-19 laastamisest, on rangete tervise- ja ohutusstandardite 

säilitamine kohustuslik. Majapidamisteenuseid, toiduohutust ning külaliste sisse- ja väljaregistreerimist 

muudetakse põhjalikult. 

Siin on vaid mõned ohutus- ja koristusmeetmed, mida hotellid on hiljuti rakendanud COVID-19 tõrjeks. 

● Täiustatud desinfitseerimisprotokollid. 

● Puhastusprotseduuride ja juhiste selgemaks muutmine. 

● Külalistele rohkem desinfitseerimisvahendeid. 

● Kontaktivaba sisseregistreerimine ja juurdepääs tuppa. 

● Hotellitöötajate isikukaitsevahendid ja täiendõpe.  
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8.3. MOODUL 3: Majutusuuendused 

 

MOODUL 3: Majutusuuendused 

SÕNASTIK Biomeetrilised skaneeringud - virtuaalne reaalsus - laiendatud reaalsus - liitreaalsus 

- biomeetrilised andurid - võrkkesta skaneerimine - termograafia tuvastamine - 

intelligentne mööbel. 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

See kursus tutvustab õpilastele külalislahkuse äri eriala uuendusi. Õpilased saavad 

teada majutustehnoloogiate uuendustest. Õpilased saavad aru alusoskustest ja 

teadmistest, mis on vajalikud edukaks karjääriks maailma suurimas tööstuses. 

EESMÄRGID: Mooduli lõpuks saavad osalejad: 

● Tuvastage majutuse tulevikutrendid. 

● Teadmised rakendamiseks. 

● Tuvastage kursuse teadmiste põhjal ettevõtte vajadused. 

MEETODID: Enesetreening, enesehindamine. 

KESTUS: 7 tundi. 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, Internet. 

 

 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

Moodul 3.1: (1 tund) - DIGITAALSED REALITEEDID: virtuaalne, laiendatud, laiendatud 

ja segatud reaalsus. 

Moodul 3.2: (1 tund) - digitaalne concierge ja – külalisteenindusrobotid. 

Moodul 3.3: (1 tund) - külalise biomeetriline skaneerimine. 

Moodul 3.4: (1 tund) - Intelligentne mööbel: nutikas voodi, nutiteleri nutikad peeglid. 

Moodul 3.5: (1 tund) - Nutikas energia majutuses. 

 Moodul 3.6: (1 tund) Innovatsioon pärast Covid-19-ohutushügieeni- ja 

meditsiinitehnoloogiad uue normaalse jaoks. 

 MOODUL 3.7: (1 tund) Enesetöö plaan ja hindamine. 

Video  https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s 

 https://youtu.be/1qVN32DKSEU 

https://youtu.be/pkorb1oxYqY 

MOODULI 

HINDAMINE: 

Test/viktoriin.  

Sule küsimused. 

VIITED: https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr 

https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://youtu.be/1qVN32DKSEU
https://youtu.be/pkorb1oxYqY
https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr
https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality
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https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality 

https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality  

https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality 

https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-

worldwide-2022 

https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-

hospitality-industry/ 

https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html    

https://www.hi-interiors.com/hi-bed/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-

satisfaction 

https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-

transformed-the-hotel-industry/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-

hotels 

https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-

guest-experience 

https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world 

https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/ 

Sissejuhatus 

Turismil võib olla palju erinevaid vorme ja tüüpe, kuid seda peetakse üha enam üheks uuenduslikumaks 

tööstusharuks maailmas. See kursus näitab majutusturismi uuendusi loovuse, jätkusuutlikkuse ja 

tehnoloogia vaatenurga kaudu. 

Turismi innovatsioon: tehnoloogia, jätkusuutlikkus ja loovus käsitlevad turismiuuenduste üha suurenevat 

kasutamist ja tähtsust ühiskonnas. Selle kursuse lugejad saavad globaalse vaatenurga sellele, kuidas 

turismitööstus muutub ja kasutab ära uusi tehnoloogiaid, mis aitavad neil ette näha võimalikke muutusi 

tööstuses ja plaanides. Turismiuuendusi määratletakse kui uuenduslikke kulutõhusaid uuendusi, 

arvestades olemasolevaid ressursse. Enamik turismiuuendustele on keskendunud arengumaadele, kuid 

seda kasutavad ka teistes kohtades asuvad ettevõtted. Selles raamatus uuritakse, kuidas 

turismiuuendused erinevad teistest innovatsiooniliikidest, ning pakutakse loomingulist lahendust 

jätkusuutlikkust ja ringmajandust puudutavatele küsimustele.  

Selles mõttes sisaldab see peatükke, mis käsitlevad järgmiste, kuid mitte piiratud teemadega seotud 

küsimusi: kaasloome innovatsioonis, sotsiaalsed küsimused innovatsioonis, juhtimine ja innovatsioon, 

innovatsiooni vormid, valitsuse innovatsioon ja innovatsiooniuuringud. See kursus sobib turismitööstuse 

spetsialistidele, üliõpilastele, teadlastele ja poliitikuekspertidele, kes on huvitatud sellest, kuidas 

innovatsioon on turismitööstuses põimitud. 

https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html
https://www.hi-interiors.com/hi-bed/
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world
https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/
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Digitaalsed concierge- ja külalisteenindusrobotid 

Mis on digitaalne uksehoidja? 
 
Uusim kliendikogemuse (CX) tehnoloogia võimaldab hotellidel panna isikliku uksehoidja iga 
külalise taskusse. Digital Concierge on vestluslik, digitaalselt toitev ja intelligentne 
sõnumikogemus, mis on integreeritud teie emakeelerakendusse. Digital Concierge'i abil 
saate mineviku lahutatud mudeliga hüvasti jätta. Olemasolevaid kohalikke rakendusi 
täiustades saavad hotellid pakkuda oma külalistele suuremat väärtust igal sammul. 
Digitaalsed concierge'id pakuvad külastajatele vestluslikku, kontekstipõhist abi ja erilist 
tähelepanu, mida külalised on oodanud traditsiooniliselt kohapeal asuvalt concierge'ilt. 
Ükskõik, kas tegemist on päringuga broneeringute saadavuse ja tubade valiku kohta, 
majutuseelse uurimisega või majutusega seotud mugavustega-Digital Concierge on alati 
olemas ja alati valmis vastama. 
 
Digitaalne uksehoidja võib aidata igal külalise kogemuse punktil: 

 

Broneerimine: 

● Kinnisvara valik 

● Toa hinnad 

● Täiendamise taotlused 

● Lojaalsuspunktide kasutamine 

● Praeguse broneeringu lisamine/muutmine 

Peatumine: 

● Tehke broneeringuid (spaa, restoran, päeva auto jne) 

● Erisoovid (rohkem padju, ventilaator, pudel šampanjat toas) 

● Reisi planeerimine 

● Lisandmoodulid 

● Täiendava ööbimise lisamine 
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Majutus: 

● Broneerige (spaa, restoran, auto päevaks 

● Taotlused röstida 

● Kinnisvara broneerimisel 

● Uksehoidja taotlused 

● Hiline väljaregistreerimine 

Viibimisjärgne: 

● Tagasiside hotellile 

● Puuduva kauba päringud 

● Lojaalsuspunktide süsteemi teave 

● Järgmise peatumise allahindlused ja tutvustused 

Kuidas tehnoloogia digitaliseerib traditsioonilist uksehoidjat: 

 

Parimad külaliskogemuse lahendused keskenduvad tulemusnäitajate tehnoloogia funktsioonidele, mis 

on edu saavutamiseks kõige olulisemad komponendid. Need funktsioonid jäljendavad traditsioonilise 

uksehoidja atribuute, et pakkuda külalistele vestluslikku ja kontekstuaalset kogemust. 

● Üks püsiv suhtlus: kui teate, kes klient on, ei kaota ühe kanoonilise lõimega vestlusseanss kunagi nii 

nagu tavalise veebivestluse lõpus. Varasemad vestlused on alati olemas, võimaldades nii ettevõtetel kui 

ka klientidel näha iga päringu taga olevat konteksti ja kõike, millest varem räägiti. 

● Teabe esitamine õigel ajal: nagu iga hea uksehoidja puhul, muudab külalise kuulamine ja teatud teabe 

pakkumise määramine kogemuse isiklikumaks ja inimlikumaks. Kui külaline küsib, kui kaua võtab aega 

näiteks konverentsikeskusest hotelli sõitmine, täiendab uksehoidja vastust parkimist puudutava teabega. 

Parima külalise jaoks teabe edastamise aja ennustamine on vajalik optimaalse külalisteelamuse 

pakkumiseks. 

● Kontekstipõhine: oskus mõista külalise uurimise konteksti humaniseerib külalise kogemuse. Kui 

külastaja oma kogemuste peatumiseelses etapis (broneeritud, kuid alles uurib) on näiteks rakenduse 

Hilton Santa Fe majutuslehel ja küsib: „Kas ma saan oma lemmiklooma kaasa võtta?” Digitaalne 

uksehoidja näeb, et külastaja on Hilton Santa Fe lehel, teab, et lemmikloomad on teretulnud, ja annab 

konkreetse vastuse, näiteks: „Hilton Santa Fe majutusasutus lubab lemmikloomi. Võite isegi lisada 

hellitatud lemmikloomapaketi hinnaga 50 USD peatumise kohta. Selle lisamiseks oma broneeringule 

klõpsake siin.” Külalispäringu konteksti mõistes läheb süsteem kaugemale vananenud „märksõna 

käivitatud” automatiseeritud süsteemidest, mis pakuvad ainult üldist teavet. 
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● Andke üks õige vastus: kui külaline küsis uksehoidjalt küsimuse ja ta vastas küsimusega „Siin on kuus 

võimalikku vastust sellele küsimusele.” Külaline oleks üsna hämmingus, miks neile ei antud lihtsalt otsitud 

vastust. Tehnoloogia pakub mitmeid vastuseid ainult siis, kui ta ei saa aru, mida külaline otsib. Oluline 

on pakkuda digitaalset uksehoidjakogemust, mis kasutab loomulikku keele töötlemist, ennustavat 

analüüsi ja masinõpet, et anda külalisele üks õige vastus samamoodi nagu traditsiooniline uksehoidja. 

Siis on olemas ainulaadsed tehnoloogiaomadused, mis võimaldavad kohandada tavapärast uksehoidjat. 

Teabe säilitamine: igal külalise suhtlusel on digitaalne „paberijälg”. Seda teavet saab kasutada külalisele 

eeliste pakkumiseks, mida traditsioonilised meetodid ei võimaldanud. Kui külaline sisestab hotellis 

peatumise jaoks konkreetsed eelistused, saab järgmise peatumise ajal seda arhiveeritud teavet kasutada 

teatise esitamiseks, milles küsitakse, kas ta soovib samu erilisi kaalutlusi. See annab külalistele soovitud 

kogemuse ilma nende lisapingutustet 

Video näited digitaalsest uksehoidjast: https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo 

Singapuri turismiamet Digitaalse uksehoidja näide: https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA  

2018 PRISCILA digitaalne uksehoidja: https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc 

2019 ISTAY digitaalne uksehoidja: https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g 

ALEXA et Hotellid: https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0 

 

Robotid 

Üks viimaste aastate põnevamaid tehnoloogilisi arenguid reisitööstuses on olnud robotite suurenenud 

levimus, mille näited ulatuvad tekstipõhistest vestlusbotidest ja vastuvõtulaua robot-assistentidest, 

lõpetades turvarobotite ja reisikottidega. Selles artiklis vaadeldakse lähemalt seda, kuidas robotid turismi 

ümber kujundavad, esitades kaheksa reaalset näidet nende kasutamisest ja uurides mõningaid plusse ja 

miinuseid. 

Kuigi enamikul meist on ettekujutus sellest, mis robot on, võib olla keerulisem selgelt määratleda, mida 

robot tähendab. Tegelikult on robot masin, mis on loodud konkreetsete ülesannete automaatseks 

täitmiseks. See võib hõlmata füüsilisi ülesandeid, näiteks osade kokkupanek tehases või teksti või kõnega 

seotud ülesandeid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA
https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc
https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g
https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0
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Välimuse osas, kuigi võite kohe mõelda inimesesarnasele androidile, võivad robotid esineda mitmel 

erineval kujul. Need võivad olla täiesti autonoomsed või poolautonoomsed, toimides mõne inimese 

abiga. Kaasaegsed robotid kasutavad tehnoloogiat alates kokkupõrke tuvastamisest kuni 

kõnetuvastamiseni, samuti tehisintellekti. 

Robootika kasutuselevõtt tuli reisimise, turismi ja külalislahkusega seotud tööstusharudele suhteliselt 

hilja, ilmselt seetõttu, et paljud pakutavad teenused nõuavad keerukaid reaktsioone kliendi vajadustele. 

Kui 1990. aastate keskpaigaks töötasid mõnes autotööstuses suures osas robotid, siis alles 2015. aastal 

avati hotell, kus töötasid peamiselt robotid (Henn-na hotell Jaapanis, http://www.hnh.jp/en/ ) . Kuigi 

enamik hotelle ja külalislahkust ei ole Jaapanis nii automatiseeritud kui hotell Henna, on üha enam 

muret selle üle, kuidas selliseid robot- ja tehisintellekti tehnoloogiaid reisimisse, turismi ja 

külalislahkusse kaasata (Ivanov, 2017; Murphy, 2017). Praegu kasutatakse hotellides roboteid selliste 

ülesannete täitmiseks nagu külaliste sisseregistreerimine, põrandate tolmuimemine, külalistele asjade 

kohaletoimetamine, concierge -teenused ja muud tavalised toimetused. Robotid osalevad ka paljudes 

muudes turismi ja sellega seotud tööstusharude teenustes, näiteks jookide valmistamises, külaliste 

lõbustamises, külaliste juhendamises ja külalistele teabe pakkumises (Ivanov jt, 2017). Kuna 

rakendusvaldkonnad laienevad, on arendus- ja rakendamismeetmete teavitamiseks vaja rohkem (ja 

mitmekesisemaid) uuringuid. 

Üks peamisi põhjusi, miks ettevõtted teenindusroboteid kasutusele võtavad, on kulude vähendamine ja 

tõhususe suurendamine (Ivanov ja Webster 2018). See kehtib Aasia ja lääneriikides kasutatavate 

kelnerirobotite kohta, mille keskmine hind on umbes 6000 USA dollarit, mis on alla Hiina 

külalislahkustöötajate keskmise aastapalga ja mis pakuvad päevas 50–100% rohkem sööki kui inimene. 

töötaja (Hospitality and Marketing News 2019). Teine sagedane põhjus teenindusrobotite 

kasutuselevõtmiseks klientide külalislahkuse parandamiseks on lisahüved, näiteks klientide 

vastuvõtmine, teenuste järjepidevuse parandamine või ooteaja lühendamine; Tõepoolest, mitte ainult 

ettevõtted, vaid ka kliendid peavad olema valmis ja valmis sellist uuendust vastu võtma (Ivanov ja 

Webster 2018). Sellega seoses tuvastati varasemates uuringutes, et robotite inimeste sarnasuse ja 

kasutaja-roboti sarnasuse tasemed mängivad otsustavat rolli nende vastuvõtmisel külalislahkuse ja 

turismiteenuste klientide seas. 

Mõisted, mis visandavad täpselt tehisintellekti, on mõnevõrra sujuvad. Sellele vaatamata lepitakse 

tavaliselt kokku, et kõnetuvastus, probleemide lahendamine, inimestevahelisest suhtlusest õppimine, 

täiesti autonoomne liikumine ning loogika ja arutluse demonstreerimine kuuluvad kõik sellesse 

valdkonda. 

Näide 2016. aasta Hilton Los Angelese hotellist: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be 

Hilton Worldwide'il on hea meel tutvustada meiega IBMiga tehtud koostöö tulemust “Connie”. Connie 

on esimene Watsoni toega robot-uksehoidja külalislahkustööstuses ja seda piloteeritakse praegu 

Virginias Hilton McLeanis. Connie tugineb Watsoni ja WayBlazeri domeeniteadmistele, et teavitada 

külalisi kohalikest turismiobjektidest, soovitustest einestamiseks ning hotelli omadustest ja 

mugavustest. Connie, kes on nimetatud Hiltoni asutaja Conrad Hiltoni järgi, tähistab esimest korda, kui 

IBM arendab Watsoni toega roboti külalislahkuse turule. Connie teeb kõrvuti koostööd Hiltoni 

http://www.hnh.jp/en/
https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be
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meeskonnaliikmetega, et aidata külastajate soove, isikupärastada külaliste kogemusi ja anda reisijatele 

rohkem teavet, et aidata neil oma reisi planeerida. 

Näide 2018: https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw 

 

Taktilised robotid 

Tactile Robots uuendab külalislahkust, võttes kasutusele autonoomsed mobiilsed robotid. TR1 pakub 

toateenindust klientide tubadesse. Tänu TR1 -le saavad hotellid oma kulusid oluliselt vähendada. 

Nende klientidel on parem privaatsus ja hämmastav kogemus. TR1 -l on suur sisemine maht, see on 

kompaktne ja kõrge turvalisusega. Tegelikult on see esimene mobiilne robot, mis on pehme ja millel 

on kompimismeel: tactilerobots.com 

Toateeninduse puutetundlikud robotid: https://www.youtube.com/watch?v=XdVNgB5KbZc 

2017 Henna Hotel, robothotell: esimene hotell, mis paigaldas robotid igasse osakonda ilma töötajateta: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9DBb-Eng20 

2019 Henna hotell kaks aastat hiljem: robotid vallandati, kuna nad ei töötanud tööajal korralikult: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VKC1etRrIg 

Yosi Robot hotell Singapuris: https://www.youtube.com/watch?v=AlS1Ef8EeSg 

Toateenindusrobot: https://www.youtube.com/watch?v=NnRaFZRSoPw 

Külalise biomeetriline skaneerimine 

Biomeetria on tehniline termin, mis on ühendatud kahe sõna, bio ja meetrika kombinatsioonist. Bio viitab 

elueale ja mõõdik tähistab arvutamist või mõõtmist. Seetõttu viitab see mõiste mõõtmisele, mis on 

seotud elutunnustega. See tehnoloogia hõlmab meie ühiskonda, et muuta identifitseerimis- ja 

jälgimismehhanism lihtsaks ja ennetavaks. Biomeetriline identifitseerimismeetod, mis on valitud 

tavapäraste meetodite, näiteks pin -koodi, paroolide ja kasutamise kaudu, et muuta süsteem 

turvalisemaks ja täiustatud. See artikkel aitab meil mõista biomeetrilise tehnoloogia tähtsust, kasutamist, 

eeliseid ja puudusi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw
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Biomeetriliste andurite tüübid 

Kui enamik inimesi mõtleb biomeetriale, kujutavad nad ette sõrmejälge või näotuvastust, kuid 

tänapäeval kasutatakse üksikisikute tuvastamiseks ja autentimiseks palju erinevaid biomeetria liike. Olgu 

selleks turvalisus, juurdepääs või pettuste ennetamine, biomeetria on mitmel kujul ja ka biomeetriliste 

andmete kogumiseks vajalik tarkvara areneb kiiresti. 

Biomeetrilised andurid või juurdepääsu kontrollsüsteemid liigitatakse kahte tüüpi, näiteks füsioloogiline 

biomeetria ja käitumuslik biomeetria. Füsioloogiline biomeetria hõlmab peamiselt näotuvastust, 

sõrmejälge, käe geomeetriat, iirise tuvastamist ja DNA-d. Kui käitumuslik biomeetria hõlmab 

klahvivajutust, allkirja ja hääletuvastust. Selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks käsitletakse mõnda 

neist allpool. 

Biomeetriliste andurite tüübid: 

 

Erinevad füsioloogilise biomeetria tüübid 

Füsioloogiline biomeetria on see, mis põhineb identiteedi kindlakstegemisel oma füüsilistel omadustel. 

See biomeetria tüüp hõlmab järgmist, kuid ei piirdu sellega: 

Sõrmejäljed 

Sõrmejälgede tuvastamine, mis mõõdab sõrme ainulaadseid servi, on üks vanimaid biomeetrilise 

tuvastamise vorme. Pärast printimise jäädvustamist kasutavad keerukad algoritmid pilti unikaalse 

digitaalse biomeetrilise malli loomiseks. Seejärel võrreldakse malli uute või olemasolevate 

skaneeringutega, et kinnitada või keelata vaste. 

Sõrmede/käte veenid 

Veene on palju raskem häkkida kui teisi biomeetrilisi skaneeringuid, kuna need tekivad sügaval nahas. 

Infrapunavalgustid läbivad nahapinda, kus nad imenduvad hapnikuga rikastatud verre. Spetsiaalne 



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   71 

 

kaamera jäädvustab pildi, mis digitaliseerib andmed, seejärel kas salvestab need või kasutab seda 

identiteedi kinnitamiseks. 

Käte geomeetria 

Käe geomeetria biomeetria viitab käe omaduste mõõtmisele, nagu sõrmede pikkus ja laius, nende 

kumerus ja nende suhteline asend teiste käe tunnustega. Ehkki sõrmejälgede ja näotuvastustarkvara 

kaasaegsed edusammud olid kunagi domineerivaks biomeetrilise mõõtmise meetodiks, asendasid selle 

olulisuse enamikus arenenud rakendustes. 

Iirise äratundmine 

Iiris ehk silma värviline osa koosneb paksudest niiditaolistest lihastest. Need lihased aitavad kujundada 

pupilli, et kontrollida silma siseneva valguse hulka. Nende lihaste ainulaadseid voldikuid mõõtes võivad 

biomeetrilised autentimisvahendid uskumatult täpselt tuvastada identiteeti. Elujõu tuvastamine (näiteks 

nõutakse, et skannimisel kasutajal vilguks) lisab täiendava täpsuse ja turvalisuse. 

Võrkkesta skaneerimine 

Võrkkesta skaneerimine haarab kapillaare silma sügavale, kasutades ainulaadseid infrapunakaameraid. 

Toorkujutist töödeldakse esmalt pildi täiustamiseks, seejärel töödeldakse seda uuesti biomeetrilise 

mallina, mida kasutatakse nii registreerimisel kui ka kontrollimisel. 

Näotuvastus 

Näotuvastus on kaugelt kõige vanem biomeetrilise autentimise vorm. Isegi imikud kasutavad 

näotuvastust neile lähimate inimeste tuvastamiseks. Biomeetriline näotuvastustarkvara töötab palju 

samamoodi, ehkki täpsemate mõõtmistega. Täpsemalt, näotuvastustarkvara mõõdab näo geomeetriat, 

sealhulgas silmade vahelist kaugust ning lõua ja lauba vahemaad (kui nimetada vaid mõnda). Pärast 

andmete kogumist muudab täiustatud algoritm need krüptitud näo allkirjaks. 

Hääletuvastus 

Hääletuvastustehnoloogia kuulub nii füsioloogiliste kui ka käitumuslike biomeetriliste vihmavarjude alla. 

Füüsiliselt öeldes määrab tekitatava heli inimese häältrakti kuju, sealhulgas nina, suu ja kõri. 

Käitumuslikult on see, kuidas inimene midagi ütleb - liigutuste variatsioonid, toon, tempo, aktsent jne., 

Samuti kõigile omane. Nii füüsilise kui ka käitumusliku biomeetria andmete kombineerimine loob täpse 

hääleallika, kuigi võib esineda ebakõlasid haiguse või muude tegurite tõttu. 

Termograafia äratundmine 

Termogramm on infrapunaenergia esitus temperatuuri jaotuspildi kujul. Näo biomeetriline termograafia 

salvestab naha all oleva vere liigutamisest tingitud kuumust. Kuna veresooned on väga unikaalsed, on 
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ka vastavad termogrammid ainulaadsed - isegi identsete kaksikute seas -, muutes selle biomeetrilise 

autentimise meetodi veelgi täpsemaks kui traditsiooniline näotuvastustarkvara. 

DNA sobitamine 

DNA -d on juba pikka aega kasutatud identifitseerimiseks. Lisaks on see ainus biomeetria vorm, millega 

saab perekondlikke sidemeid jälgida? DNA sobitamine on eriti väärtuslik kadunud isikute, 

katastroofiohvrite tuvastamise ja võimaliku inimkaubanduse käsitlemisel. Lisaks on DNA peale 

sõrmejälgede ainus biomeetria, mille saab tahtmatult maha jätta. Juustest, süljest, spermast jms kogutud 

DNA sisaldab lühikordseid kordusjärjestusi (STR). DNA STR -id saavad identiteeti kinnitada, võrreldes 

neid teiste andmebaasi STR -idega. 

Kui turvaline on biomeetriline autentimistehnoloogia ja biomeetrilised andmed? | Biomeetriline 

turvalisus: https://www.youtube.com/watch?v=ZPG3XQhZVII 

Lõplikud mõtted biomeetria eri liikide kohta 

Iga indiviid on ainulaadne. Isegi identsed kaksikud erinevad oma käitumise ja füüsilise koostise poolest. 

Biomeetriline tehnoloogia eristab unikaalseid omadusi, et kinnitada identiteeti ja parandada turvalisust. 

Tunnustamistehnoloogia hotellinduses: 

Biomeetria kasutamine on reisitööstuses juba hakanud mõju avaldama: näotuvastust kasutatakse 

lennujaama registreerimisel või tollikioskites ning reisija identiteedi kinnitamiseks „biomeetrilise 

pardalemineku” jaoks. Sõrmejälgede, näo või iirise skaneerimise või isegi häältuvastuse abil saab 

biomeetrilisi andmeid kasutada ka külalislahkuse muutmiseks, luues viiel suurel alal uue tõhususe ja 

turvalisuse taseme. 

Kiire registreerimine 

Näotuvastuse kaudu registreerimine on Hiina hotellides juba aktiivne. Hangzhou linnas asuv 290-toaline 

hotell FlyZoo võimaldab külastajatel oma mobiilirakenduses broneerimise ajal põrandat ja tuba valida. 

Kui külaline on hotelli saabunud, on mõned võimalused: kui nad on elanikud, saavad nad registreeruda, 

skaneerides oma nägu mobiilirakenduse kaudu, ja mitte-kohaliku külalise registreerimine, skaneerides 

nende nägu kogu kioskites. fuajees. 

Kõigi registreerimisformaalsuste vahelejätmine ei pruugi alati olla võimalus, kuid sõrmejälgede või näo 

skaneerimine võib protsessi kiirendada. Hotellipidajad saavad sama funktsiooni kasutada ka külaliste 

juurdepääsu haldamiseks majutusasutuse aladele, nõudes näiteks sõrmejälgede kasutamist basseini 

juurde pääsemiseks. 

Lihtne ja turvaline juurdepääs tubadele 

Biomeetrilistel andmetel juurdepääs hotellituppa pakub selget kasu nii hotellipidajatele kui ka külalistele. 

Esiteks, muutes külalistetoad juurdepääsetavaks ainult sõrmejälgede või näo skaneerimisega, välistab 

see vajaduse hallata võtmekaartide laoseisu ja peavalu kaotatud, varastatud või deaktiveeritud 

kaartidest. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPG3XQhZVII
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Sageli sõidukitega seotud võtmevaba ukseava muudab ka hoonetele juurdepääsu ja avalike ja 

privaatsete ruumidega suhtlemise viisi. See mugav ja ajasäästlik tehnoloogia pole uus (suhteliselt 

öeldes), kuid võite olla vähem tuttav paljude täna saadaval olevate funktsioonide ja valikutega. 

Et aidata teil oma hoone või rajatise osas teadlikke otsuseid teha, vaatame lähemalt võtmeta 

sisenemislukke ja toome välja viis peamist viisi, kuidas need elu paremaks muudavad: 

Mugavus on ilmselt esimene asi, mis meelde tuleb, kui mõelda võtmeta sisenemisele, kuid see on midagi 

enamat kui lihtne juurdepääs või võtmetega näppimata jätmine. Klaviatuure ja muud tüüpi elektroonilisi 

ukselukke on sageli lihtne paigaldada ja hooldada, võimaldades isegi nende ümberehitust, nii et saate 

tavapärasest mehaanilisest uksest kiiresti üle minna minimaalsete häiretega. 

Enamikul juhtudel on need võtmeta sissepääsulukud patareitoitega, mis välistab uksejuhtmete juhtimise 

kulud ja vaeva ning hoiab ära juurdepääsuprobleemid elektrikatkestustest. Aku tööea indikaatorid 

tagavad, et teid ei lukustata kunagi, kuigi mõned võtmeta sissepääsuuksed on mugavuse 

suurendamiseks varustatud ka mehaaniliste lukkudega. 

Parem juurdepääsukontroll: turvatundlikumate rakenduste või töötajate suure voolavusega ettevõtete 

jaoks on hädavajalik omada juurdepääsu kontrollsüsteemi, mis suudab toime tulla hoone ja selle 

kasutajate erivajadustega. Võtmeta sisenemine mängib selles valdkonnas sageli olulist rolli. 

Mehaanilised võtmed võivad kaduda, varastada või kopeerida, kuid parool kaitseb selle ohu eest 

(tingimusel, et see on hästi valitud ja aeg -ajalt muudetud). 

Säästke aega ja raha uuesti sisestamisest: nagu mõned ettevõtted teavad esmakordselt, võivad 

mehaaniliste lukkude uuesti sisestamise kulud aja jooksul suureneda. See kehtib eriti ettevõtete kohta, 

kus on suur töötajate voolavus, näiteks toidupoed ja suure kasti jaemüüjad. 

Käive, pikad töötunnid ja suured füüsilised ruumid pakuvad tööandjatele ja turvatöötajatele ainulaadseid 

väljakutseid. Füüsiliste võtmete jälgimine nõuab ulatuslikku järelevalvet ja organiseerimist - mõlemad 

võtavad aega ja raha, mida saaks mujal paremini kulutada. 

Võtmeta sisenemislukkude abil on juurdepääsu lisamine või tühistamine lihtne ja kiire. 

Kasutajasõbralikud funktsioonid, nagu programmeerimise mitmekeelne hääljuhendamine ja kaasaegne 

puuteekraanitehnoloogia, hõlbustavad paljude inimeste haldamist ilma erivahendite või tehniliste 

teadmisteta. See hõlmab juurdepääsu taseme ja aja kohandamist. 

Täiendav turvalisus: Muidugi on lukud ainult nii head kui nende turvatase. See kehtib 

kõrgtehnoloogiliste elektrooniliste lukkude kohta sama palju kui traditsiooniliste mehaaniliste mudelite 

puhul. 

Võtmeta ukselukud ühilduvad tavaliselt erinevate lukustusseadmetega, sealhulgas silindriliste riivide, 

lukkude, lukustuskruvide, surnud riivide ja väljapääsuseadmetega. Teie vajadustele vastava 

funktsionaalsuse ja turvataseme tagamiseks on alati kõige parem rääkida spetsialistiga. 

Isikupärastatud külastajakogemus: 41% hotellikülastajatest külastas suurema tõenäosusega 

sagedamini, kui töötaja neid ära tundis, ilma et oleks pidanud oma nime ütlema, ja 62% 

hotellikülastajatest usub, et selle tunnustuse saamine parandaks nende kogemusi. 
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Biomeetriliste andmete kasutamine võib aidata külalistele, nende teabele ja eelistustele teada anda, ilma 

et nad peaksid lisateavet esitama. Näiteks saabuv külaline saab vastuvõtust oma sõrmejälge skannida, 

misjärel on uksehoidjal kohe juurdepääs tema isiklikule teabele, broneeringule ja kõikidele toa- või 

teeninduseelistustele, et aidata külaliste kogemust tõeliselt isikupärastada. 

Kiirmaksed ja täpne arveldamine: nõudes sõrmejälje kasutamist hotellis peatumise ajal tehtavate 

lisamaksete tegemiseks (nt toidu- ja joogitellimused, spaahooldused või meelelahutustoad toas) 

muudab väljaregistreerimise arveldamise kiireks ja täpseks. Igavlev teismeline ei saa jätkata telerist 

filmide tellimist, kui ema sõrmejälg ei luba ostu sooritada! 

Töötajate juhtimine: biomeetriat ei kasutata ainult külaliste kogemuste parandamiseks. Need võivad 

aidata luua ka ettevõttesisest tõhusust, näiteks kasutades biomeetrilist süsteemi, mis jälgib, millal 

töötajad sisse ja välja registreerivad, et aidata hallata aja jälgimist ja kohalviibimist. 

Oleme alles algusaegadel kasutanud külalislahkuse valdkonnas biomeetrilisi andmeid, kuid näete, et see 

aitab mitmel viisil parandada traditsioonilisi protsesse ja luua tõhusust külaliste kogemuste 

parandamiseks. Kuna elanikkonnal on mugavam kasutada biomeetrilisi andmeid igapäevaelus (nt 

sõrmejälgede või nägude kasutamine mobiilseadmete avamiseks), ootavad nad sama hõlpsat identiteedi 

kontrollimist ka muude ostude või kogemuste puhul, näiteks reisimisel. 

Näited: 

Melia Hotels International on koos Oracle'iga välja töötanud nutikad käepaelad, et parandada Magalufi 

(Mallorca) hotellide kliendikogemust. Tänu sellele uuenduslikule tehnoloogiale saab kasutaja avada oma 

toa või maksta mis tahes ettevõtte sihtasutuses, ilma et peaksite oma rahakotti kaasas kandma. 

www.melia.com   

 

https://www.youtube.com/watch?v=TPGU8NYA59s  

Sõrmejälje võtmeta nutikas ukse lukk:  

https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk 

 

Intelligentne mööbel 

Nutikas voodi, nutiteleviisor, nutikad peeglid 
 
Nutikas ja uuenduslik sisekujundus ei meeldi mitte ainult silmale ja pakub suurepärast 
külaliste kogemust, vaid parandab ka teie hotelli tegevuse tõhusust, suurendades 
kasumlikkust. 
 
Eeskujulikes hotellides võib leida palju uuenduslikke disainilahendusi mitte ainult maja ees, 
vaid ka maja taga. Nutika disainiga kohtate füüsilistes ruumides ja esemetes, näiteks 
mööblis, aga ka personali seadmetes ja immateriaalsetes asjades, näiteks valgustites. 

http://www.melia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TPGU8NYA59s
https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk
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Hotelliomanikel, arendajatel ja juhtidel on "võim" mõjutada lõpmatul hulgal üksikasju, et 
parandada hotelli tegevust ja selle tulemusena suurendada kasumlikkust. Järgmistes 
ridades jagan teiega kolme viisi, kuidas seda väge omaks võtta. 
 
Kaaluge toimimistõhusust hotellitoa kujundamise alguses: 
 

Disaini funktsionaalsust saab täiustada jooksva toimingu paljudes valdkondades. Kuid funktsionaalse 

disaini mõningaid olulisi aspekte tuleb planeerimisetapis varakult kaaluda. 

Võtke näiteks majapidamisteenus: mida vähem aega vajab majapidaja külalistetoa laitmatuks 

puhastamiseks, seda tõhusam on kogu osakond. Võtke suur hotell ja skaala mõju mitmekordistub. Seega 

arukas sisekujundus peaks arvestama puhastamise lihtsusega. Kuid eriti vannitubades leiame endiselt 

seina viimistlusi, nagu kitsad kiviplaadid, mis muudavad majapidajate puhastamise äärmiselt raskeks ja 

aeganõudvaks. Lisaks jätab kõva vee duši all kuivatamine pindadele valge kriidi jälje. Mida poorsem on 

pind, seda raskem on seda puhastada. Siledamad ja ümaramad pinnad oleksid hõlbustanud 

majapidamistööde tõhusat puhastamist. 

Teine näide, millel on otsene mõju alumisele reale, on tekstiil. Paljudes hotellides on kardinad, 

voodivoodid ja pehmest kangast valmistatud padjad, mis vajavad keemilist puhastust ja tekitavad 

pesemisel hüppeliselt kõrgeid kulusid. Kui valite elegantsed, kuid pestavad kangad, saate need murdosa 

kuludest lasta kodus või väliselt pesta. 

Kui ruum on ehitatud ja sisustatud, on vähe tõhusat majahoidjat, kes saaks aega kokku hoida. Kui kõik 

tekstiilid on ostetud, läheb nende väljavahetamine kulukaks. Projekteerimis- ja hankefaasis said 

arendajad aga optimeerida kõike, alates materjalide valikust kuni sisseehitatud ja lahtise sisustuse kuju. 

Ärge jätke seda võimalust kasutamata. 

Parandage külaliste kogemusi disainiga, mis ületab esteetika: 

Kahtlemata on esteetiline sisekujundus hädavajalik, kuid see pole kaugeltki kõik, mis teeb suurepärase 

külaliskogemuse. Paljud tegurid ulatuvad silmast kaugemale. Võtke näiteks istumismugavus: mitte kõik 

ilusad toolid pole võrdselt mugavad. Enne kui tellite oma hotellitubadesse täiskomplekti toole, pange 

tool koos lauaga proovile, et tagada õige vahemaa lauaplaadi ja istumiskõrguse vahel. Samuti vali 

lauaplaat, mis pole mitte ainult ilus, vaid ka kauakestev, ergonoomiline ja kliendi jaoks hea haardega. 

 

Nutikas voodi 
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Tõenäoliselt on hotellitoa kõige olulisem element voodi. Ööbimine on ju majutusettevõtluse põhitoode. 

Külalised ei ole sageli rahul hotellitubade magamiskohtadega. Üks leiab, et madrats on liiga kõva, teiste 

külaliste jaoks liiga pehme. Madratsi individuaalne reguleerimine on ideaalne lahendus. Mõned tootjad 

pakuvad selleks juba elektroonikaseadmeid. Ärituristide jaoks on oluline ka hotellitoa mööbel, kuna nad 

peavad sageli hotellitubades töötama. Seetõttu on vaja piisavat varustust. Nutikad lauaarvutid, mida 

saab muuta tööjaamaks, täidavad selle nõude. Seetõttu on oluline teada erinevaid sihtrühmi ja nende 

individuaalseid vajadusi. Suur nõudlus on mitmekülgse mööbli järele. Näiteks teisaldatav minibaar oleks 

külalistele tore vidin või vannitoas interaktiivne peegel, mis võimaldab telerit vaadata või teavet annab. 

Näiteid nutivooditest: https://vimeo.com/335175781, https://www.hi-interiors.com/hi-bed/ 

HiCan leiutab elemendi, millega me iga päev suhtleme ja mille puhul me ei arvanud, et sellel võiks olla 

muid väljendusvõime vorme. Seda täiustab isikliku tervise jälgimise funktsioon, mis jälgib aega ja une 

kvaliteeti, säilitades täpse ajaloolise arhiivi voodis veedetud aja, kehakaalu ja isiklike harjumuste kohta 

ning pakkudes koheseid ja võrreldavaid heaolu võrdlusi. Süsteem, mis on varustatud intelligentsete 

häirete ja automatiseeritud funktsioonidega, nagu tulede juhtimine voodist lahkudes ja voodipõhjade 

liikumine, mis on peagi valmis häälkäsklustele reageerima ja tõelise tervisetreeneri rolli täitma. 

Une kvaliteedi jälgimine: unekvaliteedi jälgimine: uneaja ja -etappide, peremehe peamiste 

biomeetriliste parameetrite ja selle sisestamise keskkonna jälgimine (temperatuur, niiskus, õhukvaliteet, 

müratase ja heledus ning une kvaliteet), mitteinvasiivne südame löögisageduse ja hingamissageduse 

mõõtmine koos ajaloolise registriga ja sünkroonimisvõimalus teiste seadmetega. 

SINA Voodi, intelligentne voodi: https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU 

Tark telekas 

Tubade telerite uus potentsiaal tekitab suuri ootusi. „Edusammud on toas toimuva 

meelelahutuse osas nii suured, et mõned samastavad kogemuse revolutsiooniga mustvalgelt 

värviteleritele” (Malley, 2004). Reisijad kogevad kodus uut tüüpi televiisorit ja pole üllatav, et 

külalised ootavad seda meelelahutust ka hotellitubades. Kaasaegne meelelahutus toas 

hõlmab tellitavat videot (VOD), muusikat või heli nõudmisel (MOD), videomänge ja täiustatud 

teenuseid, nagu restorani või spaahoolduste broneerimine. USA hotellitööstuses on sellised 

omadused väga levinud ja Euroopa turg järgib seda. Teine oluline küsimus ärikülalistele on 

https://vimeo.com/335175781
https://www.hi-interiors.com/hi-bed/
https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU
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videokonverentsid. Võimalus osaleda videokonverentsil hotellitoas on eripakkumine ja seda 

on lihtne rakendada. Tulevikus võivad neid teenuseid nõuda mitte ainult ärikülalised; 

pereliikmed saavad kasu ka videokonverentsidest, mis aitavad neil kodus olevate sugulastega 

silmast silma suhelda. 

Muutke hotellitoad nutikateks tubadeks: https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZxR2y11Y 

Nutikad peeglid 

Suurepärase hotelli taga on alati suurepärane meeskond ja kliendile orienteeritud strateegia, mis 

hoolitseb detailide eest, mis võivad muuta vahet hotellitoas ööbimise ja meeldejääva kogemuse vahel. 

Kujutage ette, et vaatate oma viibimise ajal televiisorit vannitoa peeglist. See on juba reaalsus mitmetes 

luksushotellides üle maailma, kus külalised saavad kõrglahutusega televiisorit peeglitest vaadata, 

tavaliselt vannituba, sauna või basseini nautides. 

SMART peeglid muudavad vannitoa edevuse isikupäraseks digitaalseks jaoturiks, võimaldades teil olla 

iga päev tõhusam ja tulemuslikum. SMART Mirror on loodud interaktiivse puutetundliku ja hääl-tekstiga 

juhitava ekraaniga, mis on täielikult kohandatav ja väga võimekas. Kasutajaliides võimaldab teil luua oma 

kohandatud SMART Mirror armatuurlauad, mis sisaldavad teie lemmikrakendusi ja vidinaid Google Play 

poest. SMART Mirror pakub mugavust tuua vannitoa peegli juurde oma kalender, ilm, meil, muusika, 

sotsiaalmeedia, video voogesitus, kodujuhtimine, otse -TV ja palju muud. 

 

Magic Mirror TV 2011: https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA 

Séura SMART Mirror 2018: https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw 

Smart Mirror Hotel 2019: https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw 

Ettevõtted, kes toodavad nutikaid peegleid: https://www.seura.com/, https://www.myqaio.com/es/, 

https://www.seura.com/projects 

20 disaini intelligentset mööblit, ümberkujundamine ja ruumi kokkuhoid: 

https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw 

Smart Hotel Summit 2019 (See on 2 -tunnine huvitav video, kus kogutakse mõned ettekanded hotellide 

nutikate tehnoloogiate kohta ja paneelide arutelutahvel turismitööstuse spetsialistidega Shanghais 

2019. aasta Smart Hotel Summit'i raames):  https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZxR2y11Y
https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA
https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw
https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw
https://www.seura.com/
https://www.myqaio.com/es/
https://www.seura.com/projects
https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw
https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI
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Ligipääsetavad Smart hotellitoad: https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c 

2018 Imelik ja naljakas nutikas mööbel: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE 

Nutikas energia majutuses 

Nutikas tehnoloogia muudab kõike alates kodudest, kus me elame, kuni meie linnade 
haldamiseni. Hotellindus ei ole erand. Külalislahkustööstus on paljuski juhtpositsioonil aruka 
äritehnoloogia kasutuselevõtul. 

   

Nutikas hotellitehnoloogia pakub erinevaid kulude kokkuhoiu- ja tuluvõimalusi ning võimaldab hotellide 

omanikel jõuda uuele kasumlikkuse tasemele. Siin on mõned näited, kuidas nutitehnoloogia kujundab 

hotellitööstuse lähitulevikus ümber. 

Nutikas energiahaldus 

Nutikad termostaadid ja hõivatuse andurid suudavad jälgida täituvuse kõikumisi ja neile reageerida. 

Samuti kasutavad nutikad energiahaldussüsteemid keerukaid masinõppe algoritme, et pidevalt 

analüüsida ajaloolist termodünaamikat, kohalikke ilmastikutingimusi ja tippnõudluskoormust, et 

optimeerida energiatarbimist reaalajas aastaringselt. Arukas energiasääst ei ole ainult metsik 

spekulatsioon. Arukad energiajuhtimissüsteemid võivad vähendada hotellide energiakulusid kuni 20 

protsenti ja luua tööstuse kiireimaid tasuvusaegu (12–24 kuud). Samuti võivad need oluliselt suurendada 

hotelli edasimüügi väärtust. 

Asjade Interneti tehnoloogia energiasääst ei piirdu ainult kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetega. 

Nutikas valgustehnoloogia võimaldab hotellipidajatel paremini mõista oma energiavajadusi, 

automatiseerida tarbimist ja kohaneda reaalajas hõivatuse muutustega. 

Näiteks kui New Yorgi hotell Chatwal paigaldas koridoridesse, üldkasutatavatesse ruumidesse ja 80 

ruumi umbes 1300 lampi, säästis see üle 410 000 aastase kilovatt-tunni, mis tähendab valgustuse 

energiatarbimise vähenemist 90 protsenti. Tõepoolest, Chatwali hotell säästis ainuüksi esimesel aastal 

umbes 124 255 dollarit. 

https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE
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Ennustav hooldus 

Nii nagu nutikad EMS -id võimaldavad hotellipidajatel energiatarbimist jälgida, jälgida ja optimeerida, 

võimaldab ennustav hooldus neil kasutada andurite andmeid raiskavate või ohtlike suundumuste 

tuvastamiseks ja hooldustöötajate hoiatamiseks enne, kui antud probleem suuremaks muutub. Nii et 

selle asemel, et oodata komponentide riknemist enne hooldamist või asendamist, võimaldavad 

tehnoloogiad inseneritöötajatel süsteemi kasutamise põhjal ennustada hooldusvajadusi, vältida 

süsteemi rikkeid ja vähendada vigase süsteemi kasutamise kulusid. 

Arukas veemajandus 

Vesi on eluks vajalik nõue ja iga hotell loodab kraamile ainult vee peal hoidmiseks. Ükskõik, kas see on 

osa tootmisprotsessist või vajalik, et pakkuda klientidele toitu, jooki ja sanitaarruume, on 

divesinikmonooksiid äritegevuse vältimatu kulu. Kui mõelda, kuidas üks lekkiv tualettruum võib maksta 

kuni 840 dollarit aastas pluss veekahjustuste lisakulud, on lihtne mõista, kuidas vesi võib muutuda 

tarbetult kulukaks ärikuluks. Jälgides veetrasse nutikate ja odavate veemõõtjatega, näevad sellised 

rajatised nagu hotellid ja ülikoolilinnakud [investeeringutasuvust] oma veetarbimise kohta vähem kui 

viie aasta pärast. 

 

Tehnoloogia arenedes muudab see paljusid meie maitseid, eelistusi ja vajadusi. See tõmbab vanad 

tööstusharud vananenuks, loob näiliselt üleöö uusi ja nihutab põhimõtteliselt pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu turgudel. Mis ei muutu, on energiatarbimise vajadus. Ükskõik, kas tegemist on füüsiliste 

toodete valmistamisega, klientidele mugava kogemuse pakkumisega või töötajate rõõmsa, produktiivse 

ja motiveeritud hoidmisega, on energiatarbimine universaalne ettevõtlusega seotud kulu. 

Hotellidel, kes on valmis omaks võtma tehnoloogia arengut, pole aga puudu võimalustest oma 

energiakulusid vähendada. 

Täpne segu energiasäästlikust tehnoloogiast, mis sobib igale hotellile, sõltub suuresti selle asukohast ja 

isegi klientide eelistustest. Lõpptulemus on hotellid, mis kasutavad tehnoloogiaid oma energiakulude 

kokkuhoiuks lõpuks kasumlikumalt ja suudavad paremini kohaneda pidevalt muutuva tehnoloogilise 

maastikuga. 



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   80 

 

Sarnaselt koguvad mõned veebipõhised haldusplatvormid pidevalt iga ainulaadse ruumi tööajaga 

seotud andmeid ja määravad neile tõhususe reitingud. See hinnang näitab, kui kiiresti saab ruumi 

soojendada või jahutada tagasi külalise soovitud temperatuurini, ning annab insenerimeeskondadele 

kriitilisi hoiatusi, kui HVAC -seadmed vajavad tähelepanu. 

Õhksoojuspumbad 

Nutikad termostaadid ei ole ainus viis, kuidas ettevõte saab küttekuludelt kokku hoida. HVAC riistvara 

tehnoloogia edusammud pakuvad ettevõtetele ka uusi võimalusi energiakulude kokkuhoiuks. 

Täpsemalt, õhksoojuspumbad võimaldavad soojuse ülekandmist väljast väljast hoonesse (või vastupidi). 

ASHP-de taga olev teadus hõlmab aurude kokkusurumise-jahutamise põhimõtete kasutamist soojuse 

neelamiseks ühest kohast ja selle vabastamiseks teise. Hotellide eeliseks on see, et ASHP-sid saab 

kasutada energiatõhusate ruumide kütteseadmetena või jahutitena, kõrvaldades vajaduse üle koormata 

tsentraalset HVAC-süsteemi, et see vastaks väiksema või sektsioonilise ruumi erivajadustele. 

Nutikas valgustustehnoloogia 

Nutikad energiajuhtimissüsteemid ei piirdu ainult HVAC-süsteemidega. Nutikas valgustustehnoloogia 

võimaldab hotellidel paremini mõista oma energiavajadust, automatiseerida tarbimist ja kohaneda 

reaalajas hõivatuse muutustega. Mõned ettevõtted on suutnud nutikale LED -valgustussüsteemile 

üleminekul vähendada energiakulusid 75 protsenti ja parandada tootlikkust 20 protsenti. Nii nagu EMS 

aitab hotellidel kohandada energiatarbimist, lähtudes reaalajas kliimaseadme vajadustest, võimaldavad 

nutikad valgustussüsteemid ka kinnistutel määrata eelistatud valgustusajad ja jälgida tegevust, et 

parandada töövoogu kogu rajatises. 

Päikesepaneelide tehnoloogia 

 

Tõusvad majanduslikud suurriigid ja Austraalia eeslinnad pole ainsad, kes päikeseenergiatehnoloogia 

tõusust ja levikust kasu saavad. Igas suuruses hotellid kasutavad energiakulude vähendamiseks üha 

taskukohasemat fotogalvaanilist tehnoloogiat. Päikeseenergia tehnoloogia pakub ettevõtetele 

kahekordset võimalust: vähendada energiakulu võrgust ja müüa üleliigne toodang tagasi sellesse võrku. 

Seetõttu saavad hotellid säästa oma energiakulusid ja subsideerida mis tahes energiatarbimist, mille eest 

nad veel maksma peavad. 
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Automaatsed väljalülituspesad 

Paljude hotellide märkimisväärne energiakulu on vampiiride elektritarbimine. Tuntud ka kui 

ooterežiim, see viitab sellele, kuidas elektroonilised ja elektrilised seadmed tarbivad 

elektrienergiat, kui need on välja lülitatud (kuid on mõeldud teatud energia tarbimiseks) või 

ooterežiimis. Siin tulevadki sisse automaatse väljalülitamise pistikupesad. Need on lihtsalt 

nutikad pistikupesad, mis kasutavad infrapunaandureid või taimerit, et katkestada mis tahes 

ühendatud seadme toide, kui seadet ei kasutata või kui ruum pole hõivatud. Teisisõnu, need 

võimaldavad hotellidel säästa toiteallikatelt, kui neid ei kasutata. 

Loomulikult aitab energiatarbimine aidata hotellidel jätkusuutlikumalt tegutseda, kuid see on 

ka nende hotellide abistamine kasumlikkuse suurendamisel, vähendades samal ajal kulusid. 

See võib tunduda kummaline ja võimatu saavutus, kuid tänu arukate 

energiahaldustehnoloogiate tõusule ja pidevale arengule on see saavutus mitte ainult 

võimalik, vaid ka väga saavutatav. Hotellid kogu maailmas, olenemata nende suurusest või 

kaubamärgist, on tänu nutikatele energiajuhtimistehnoloogiatele algusest peale 

revolutsioonilised. Tänapäeval töötavad hotellid tänu nendele tehnoloogiatele suurema 

kulutõhususe ning üldise pikaealisuse ja eduga. See on alles algus arukatele 

energiajuhtimistehnoloogiatele ja nende mõjule globaalsele hotellitööstusele ja kogu 

maailmale. 

Videonäited: hotell Sinclair, tõhusam hotell: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk  

Tänu e-Vormeli ja Cisco kliendikogemuse partnerlusele ei rakendanud Howard hotell mitte 

ainult Cisco IoT lahendusi edukalt, vaid sai ka erakordse elutsükli kogemuse, et investeeringust 

maksimumi võtta. https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks 

Innovatsioon pärast COVID-19-ohutushügieeni- ja meditsiinitehnoloogiad uue normaali jaoks 

aastal 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk
https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks
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Reisimine on üks peamisi põhjusi, miks koroonaviirus on levinud üle kogu maailma ja sellest tulenevalt 

muutusid valitsuse liikumis- ja turismiliikluse piirangud üldiseks trendiks. Lisaks majanduslangusele on 

see ka põhjus, miks rahvusvaheline turism sai tugeva löögi. Kuna turism on üks suurimaid ja kiiremini 

kasvavaid tööstusharusid kogu maailmas, tuleks teha suuri jõupingutusi, et turism jõuaks praeguses 

olukorras tagasi oma põhivõimsuseni. Olukorda tuleb strateegiliselt lahendada turismi ennetavate 

meetmetega, et taastada sotsiaalne-majanduslik stabiilsus pärast pandeemiat. See tööstusharu hõlmab 

õhu-, mere- ja maismaatransporti, toiduainete tarneahelat, majutussektorit, meelelahutust, vaba aja 

veetmist jne. Järelikult on palju ettevõtteid, kes pakuvad muudatusi, ja enamasti seetõttu, et COVID-i 

järgsed turistid ei ole samad, mis enne -COVID. Uuenduslikud lahendused seoses ohutus- ja 

hügieenimeetmetega ning meditsiiniasutuste lähedusega on üldsuse ootuste täitmisel 

võtmetähtsusega. 

Turistide meelitamise strateegia hõlmab ohutusalaseid uuendusi. 

Ülemaailmse kriisi ajal võtab turismi- ja külalislahkustööstus tavaliselt tugevaima löögi, olles 

tänapäevase sotsiaalmajandusliku süsteemi üks tugevaid tugisambaid. Eriti praegu, kui see tööstusharu 

on tihedalt seotud kriisi algusega, võime oodata veelgi suuremat langust. Küsimus, millele kellelgi 

vastust ei paista olevat, on see, kuidas muutused tööstuses mängureegleid mõjutavad. Kahtlemata 

mõjutavad need muudatused peaaegu kõiki turisti reisi ja viibimise aspekte. Selle tööstuse ees seisvate 

väljakutsete olemus võib panna rohkem rõhku reisijate ohutusele. Sellele reageerides peavad 

turismibrändid paratamatult edasi liikuma julgete ja uuenduslike ideedega, mis hõlmavad 

tehnoloogiate laiemat kasutuselevõttu. Kuigi suured hotellibrändid on selles valdkonnas juba 

märkimisväärseid edusamme teinud, peavad ka teised seda järgima, mitte tulemusi alahinnama. Kindel 

on see, et turismi tulevik sõltub tugevalt digitaalsetest ja tehnoloogilistest avastustest, näiteks 

vestlusrobotite kasutamisest broneeringute tegemisel, liikuvusmustritest külastajate voogude 

haldamiseks, tehisintellekt, Iot, 5G, teenustele orienteeritud robot, emotsionaalsete mängude 

mängimise meetodid. seire jne. Need uuendused kujundavad uut turismikogemust. 

Näide ohutusalastest uuendustest: https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/citizenm-

app-contactless-stays-coronavirus 

 

 

Uued hügieenistandardid nii ranged kui võimalik 

Turistid ostavad kogemusi, nii et iga hotell peab oma ruume majutama, pöörates erilist tähelepanu 

oma külaliste ohutusele. Kui teil on janu, lähete poodi ja ostate jooki, aga kui soovite istuda suvise tuule 

tuuleiilil kauni maastiku ees ja midagi juua, reisite suure tõenäosusega mõnda erilisse kohta ja maksate 

selle eest seda kogemust. Kui see hõlmab potentsiaalset õudushaiguse kogemust, pole keegi ostmisest 

huvitatud. Majutusasutuste puhastamise uued standardnõuded on rangelt reguleeritud. 

Esimese näitena vaatame kontaktivaba külalistele juurdepääsu ja autentimise kontseptsiooni. Kui 

külaline saabub hotelli ja kui näotuvastustehnoloogia on olemas, saab ta end füüsiliselt registreerida, 

lifte aktiveerida ja ruume avada, kasutades näo biomeetrilist skaneerimist-sarnaselt nutitelefoni 
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avamisega-füüsilise võtme või juurdepääsuks kaart. Valitud lojaalsusprogrammi liikmetest saab 

automaatselt teavitada uksehoidjaid ja töötajaid, võimaldades neil pakkuda VIP-teenust. Teine näide on 

näotuvastustehnoloogia integreerimine POS -i ja makseterminalide kaudu, mida saab rakendada kogu 

hotellis ja pakutavate teenuste kaudu, võimaldades külalistel maksta mitte ainult oma tubade, vaid ka 

spaateenuste, kohvikutoitude jms eest, näo skaneerimisega, ilma vajab kunagi füüsilist vahetust. Need 

lahendused mitte ainult ei aita hotelle COVID -i tagajärjel uuesti avada, pakkudes vähem puudutavaid ja 

seega iduvabasid lahendusi, vaid pakuvad ka lisamugavust külalistele, kes on harjunud ja vajavad 

jätkuvalt nauditavamaid elamusi. 

Näotuvastustehnoloogia mitte ainult ei aita ettevõtetel erinevates tööstusharudes uuesti avada ja 

tervishoiu- ja ohutusjuhiseid täita, vaid toob paratamatult kaasa ka isikupärasemaid kogemusi. 

Näotuvastustehnoloogia võimaldab tuvastada mitte ainult tuttavat nägu, vaid ka emotsionaalseid 

reaktsioone. See tuvastab reisija, kes külastab sama hotelli ja eelistab tuba esimesel korrusel, logib selle 

teabe sisse ja lubab töötajatel seda külalise sisseregistreerimisel kasutada. Samuti võib see anda 

hotellijuhtidele üksikasjalikku ja väärtuslikku teavet milliseid hotelliteenuseid naudivad külalised kõige 

rohkem, koondades ja anonüümseks muutes spaas olevate külaliste emotsionaalsed vastused võrreldes 

jõusaali või kontoriruumides või hotelli restoranis viibivate külalistega. Üldiselt ei võimalda 

näotuvastustehnoloogia mitte ainult külalislahkuse tulevikku, vaid suurendab seda ka. 

 

Näide kontaktivabade kogemuste kohta hotellides: 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-

coronavirus 

 

Siseriiklik reisimine on uus eksootiline sihtkoht 

Meditsiiniasutuste lähedus paneb turistid ümber mõtlema kaugusele, mida nad on valmis reisima, ja 

mõjutavad enamikul juhtudel kasvavat nõudlust siseturismi järele. Kui suletud rahvusvaheliste piiridega 

suundumus jätkub, on võimalik, et inimestel pole lihtsalt muud valikut. Suurepärased võimalused on 

ettevõtete ees, kes tõeliselt kuulavad kliendi häält ja jälgivad nende käitumist. Oluline on saata 

potentsiaalsetele klientidele õige sõnum ja kasutada siseturismi väärtustamiseks turundusvahendeid. 

Seda tuleks läbi viia nii, et taasostataks nostalgilisi hetki või põnevust avastada oma riigi varjatud ilu. 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
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Näide Tenerife turismiametist, mis reklaamib saart elanikele. Kampaania kannab nime „Püsi lähedal, 

tunne end kaugel, Tenerife”: https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4  

Tervise turvalisuse ja heaolu suurendamiseks paigutatud uuenduslikud funktsioonid põhinevad 

kahtlemata tehnoloogilistel lahendustel. Inimeste prognoosimiseks on vajadusi ja ennustusmudeleid, 

võib masinõpe olla väga kasulik nende sihtkohtade turundamisel ja sihtimisel inimestele, kes soovivad 

uusi kohti või kohti, mida nad on juba ammu külastanud. Juba külastatud kohad tekitavad sageli 

rahulikkust ja kindlustunnet ning need atribuudid peaksid olema reisijate jaoks kõige olulisemad. Mis 

puutub rajatistesse, kus tavaliselt on palju inimesi, näiteks muuseumid, teemapargid, teatrid ja 

puhkekeskused, siis oleme näinud liitreaalsuse kasutamist praktikas ja oleme kindlad, et näeme seda 

tulevikus palju samuti. 

Näide virtuaalsest reaalsusest turismis: https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-

virtual-reality-bath-coronavirus 

Näide sotsiaalse kauguse rannamulli uuenduslikust valikust: 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing 

 

Tulevase turismi teine oluline aspekt on paindlikkus. Selles valdkonnas pakuvad ettevõtted paindlikud 

tühistamispoliitika, teenustasude, ajakava muutmise jms kaudu. Lisaks on uusi uusi tavasid ja eeskirju 

peaaegu kõiki külaliste kogemusi. Oleme põnevil, et näha, mis meid tulevastel reisidel ees ootab. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing
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8.4. MOODUL 4: Toitlustamise uuendused 

MOODUL 4: Toitlustamise uuendused 

SÕNASTIK Nanotehnoloogia, molekulaarne gastronoomia, 3D toidutrükk 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

See kursus tutvustab õpilastele külalislahkuse äri eriala uuendusi. Õpilased saavad 

teada restoranitehnoloogia ja toiduvalmistamise uuendustest. Õpilased saavad aru 

alusoskustest ja teadmistest, mis on vajalikud edukaks karjääriks maailma suurimas 

tööstuses. Kursus tutvustab õpilastele toitlustustööstuse uuendusi. 

EESMÄRGID: Mooduli lõpuks saavad osalejad: 

● Kasutage uusi tehnoloogiaid tellimis-, makse- ja lojaalsusprogrammide jaoks, 

et pakkuda klientidele mugavaid ja intuitiivseid rakendusi. 

● Teadke nanofoodist, molekulaargastronoomiast, toidu 3D -printimisest, 

restoranide nutiseadmetest. 

● Muutke nende suhtumist toitlustamisse, uuendustesse restoranides. 

MEETODID: Enesetreening, enesehindamine 

KESTUS: 3 tundi 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, Internet 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

1. samm: (30 min.) - sissejuhatus globaalsete innovatsioonitrendide toitlustamisse 

2. etapp: (1 tund) - innovatsioon toitlustusettevõttes 

3. samm: (1 tund) - toiduvalmistamise uuendused 

4. etapp: (30 min.) - hindamine 

MOODULI 

HINDAMINE: 

test/viktoriin (lisa) 

lähedased küsimused 

VIITED: Ajakirja QSR seisuga 20. august 2015, juurdepääs 31. augustil 2015; Frantsiisiabi 

juurdepääs 1. septembril 2015. 

Nerac juurdepääs 1. septembril 2015; PR Newswire seisuga 10. august 2015, 

juurdepääs 31. augustil 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0 

https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI 

https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM 

https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0
https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI
https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM
https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM
https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ
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Sissejuhatus globaalsete innovatsioonitrendide toitlustamisse 

Pole kahtlust, et restoranid on uuenduslikud, kuid kas nad liiguvad piisavalt kiiresti, et jääda tarbijate 

areneva maitse ja eelistuste ees asjakohaseks? See on väljakutse väljakujunenud ettevõtetele, kus riskid 

on suurendatud - sellel real on tohutu kasum, tuhandeid töökohti ja avalikult kaubeldavad aktsiahinnad. 

Sarnaselt paljude tööstusharudega seisab ka restoranitööstus silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, 

pidades silmas tarbijate suundumustest ja muutuvast demograafiast tingitud kiiret muutuste tempot. 

Kasvavad eelistused tervislikuma toiduvaliku suhtes, mure keskkonna jätkusuutlikkuse pärast, 

suurenenud konkurents toidupoodide poolt, kõrgemad tarbijate ootused ja kiiresti arenev tehnoloogia 

taasloovad traditsioonilise söögikogemuse ja sunnivad muutma tööstuse toimimist. Ja tuhandeaastase 

tarbijapõlve kasvav ostujõud kiirendab tööstuse reaktsiooni sellistele suundumustele. 

Kuna restoranid žongleerivad mitmesuguste väljakutsetega, peavad nad otsima uuendusi ja kohandama 

nutikaid äristrateegiaid, mis võimaldavad neil tasuvalt konkureerida pidevalt muutuvas tehnoloogilises 

keskkonnas. 

Toitlustusettevõtete tehnoloogilised edusammud: 

● Restoraniketid võtavad kasutusele uued tehnoloogiad tellimis-, makse- ja lojaalsusprogrammide jaoks, 

et pakkuda klientidele mugavaid ja intuitiivseid rakendusi. 

● Analüütikud näevad ette Google Glassi loomingulist kasutamist, näiteks klaasi kandvaid servereid, mis 

kasutavad näotuvastustehnoloogiat, et leida rahvarohketest baaridest patroonid kiiresti üles. Apple Pay 

ja muude elektrooniliste rahakotilahenduste andmed hõlbustavad ka kliendikogemuse isikupärastamist. 

Keskenduge Z -põlvkonnale 

● Restoranid üritavad praegu tuhandeaastastele inimestele meeldida ja võistlevad selle sotsiaalmeedia 

asjatundliku põlvkonna tähelepanu pärast. Samuti peavad nad arvestama Z -põlvkonnaga, kuna 

nooremad teismelised hakkavad ise otsustama, kus süüa ja mida süüa. 

● See demograafiline olukord nõuaks ka kõrgtehnoloogilist teenust, valjemat muusikat ja liigutavaid 

visuaale, et saada paremaid kogemusi. 

Restoranid peavad oma sihtstrateegia ligimeelitamiseks oma tegevusstrateegiat kohandama ja muutma. 

Innovatsioon toitlustusäris 

Tulevik on nüüd toiduaineteeninduses, kuna andmetöötluse ja kohandatud söögikohtade pikaajalisi 

edusamme hakatakse konkreetselt vormima. Mõelge kaubandusköökidesse tungivale 3D-printimisele 
ja ennustava söögitoa tõusule. Operaatorid saavad nüüd projitseerida kliendi tundmise tunde. 

Selle eelised on laiemal turul edukamad kui kunagi varem. 

 

Kõik sumisevad robootikast, nagu oleks see toiduvalmistamisel uus. Robotkäsi, mis määrib koorikule 

pitsakastet. Nii valmib iga külmutatud pitsa. Salatirobot? Arva ära, kuidas su salatiroheliste kotti visatakse 

ja täidetakse? Robotist valmistatud patseeringud. See sarnaneb teie lemmikliugurite moodustamisega 
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enne, kui need kukli vahele topitakse, varrukatega ja saadetakse teie kohalikku toidupoodi. Robootse 

toidu valmistamise tulevik väldib toiduohutuse küsimusi, nagu töötajad, kes unustavad oma käed pesta 

või toiduaineid valesti hoiustada ja hoida. Ja muidugi pole paremat viisi järjepidevuse tagamiseks kui 

inimlike vigade kõrvaldamine. 

 

Kohvik X avas San Franciscos automatiseeritud kohvikioskid, mis töötavad nagu seebitud 

müügiautomaadid, mis valmistavad isikupäraseid espresso ja latte. Ja Kroger tarnib toidukaupu 

mehitamata sõidukite abil, mida võiks pidada robotite täiustatud vormiks. 

 

Söök Internetis 

 

Uuendused on vaieldamatult viimasel ajal kliendile suuremat mõju avaldanud kui kusagil mujal. Toidu 

leidmiseks on olnud mitte ainult palju uusi võimalusi, vaid on olnud ka lihtsamaid viise, kuidas seda 

kliendini viia. 

 

Toitlustustööstuses on kasvanud klientide arv, kes otsustavad tellida oma toidud veebist ja lasta need 

kohale toimetada. Kuigi see ei pruugi restoranide jaoks hea olla, on nende ettevõtete tööviis muutnud 

paljud ettevõtted populaarsemaks. 

 

Varem oleks ettevõtjal, kes soovis kohaletoimetamisteenust luua, oleks olnud vaja värvata, koolitada ja 

maksta vajaliku personali ja varustuse eest. Koos kohaletoimetusettevõtete uue laine tekkega peavad 

ettevõtted nüüd vaid nendega lepingu sõlmima ja toidu kohaletoimetamiskastid muretsema. See 

tähendab, et paljud tänavateketid on nüüd need ettevõtted omaks võtnud, et aidata jõuda nende 

klientideni, kes restorani ei pääse. 

 

Mobiilirakendused 

 

Kuna mobiiltelefonist on nüüd saanud suur osa inimeste eluviisist, oli ilmselt vältimatu, et ka söömisel 

on oma osa. Inimesed teevad oma mobiilseadmetes üha rohkem asju, sealhulgas maksavad asjade eest, 

ja see on toonud kaasa suurte restoranikettide uue rakendustelaine. 

 

Need uued rakendused võivad teha enamat kui lihtsalt näidata teile, kus asub lähim restoran. Paljud 

neist saavad nüüd teile laua broneerida, teile menüüd näidata ja isegi lubada teil oma laua eest toidu 

eest maksta, ilma et oleks vaja kedagi aidata. Just see mugavus aitab rohkematel ettevõtetel uusi kliente 

meelitada ja olemasolevaid säilitada. 

Toiduohutuse juhtimine 

Kulisside taga toimub ka palju uuendusi. Toitlustustööstus suhtub loomulikult toiduohutusse äärmiselt 

tõsiselt ning tagab kõikide protseduuride ja koolituse järgimise. 

Varem tähendas see paberkandjal külmiku temperatuuride ja puhastusgraafikute pidamist, kuid nüüd 

muutub see protsessi lihtsamaks ja tõhusamaks. 

Nüüd on olemas hulk tarkvara ja mobiilirakendusi, mis aitavad teil toiduohutuse arvestust jälgida. Need 

rakendused võimaldavad teil sisestada kõik näidud ühte kohta ja hoida teavet pilves. See mitte ainult ei 

lihtsusta protsessi, vaid tähendab ka seda, et teave on alati saadaval, kui seda vajatakse. 



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   88 

 

Suuremate ettevõtete jaoks tähendab see ka seda, et nad saavad tagada, et kõik nende restoranid 

vastavad nõuetele, ilma et peaksite iga asukohta nii sageli füüsiliselt külastama. 

Interneti-ühendusega seadmed 

Asjade internet (asjade internet) pole mitte ainult kodu targemaks muutnud, vaid on muutnud ka paljude 

restoranide toimimist. Need seadmed, näiteks külmikud, saavad aktiivselt laoseisu jälgida ja hoiatada 

haldurit, kui laos on madal, või tellida varud automaatselt ümber. 

Sellisel süsteemil on palju eeliseid, näiteks tähendab see vähem juhtumeid, kui köögis on teatud 

koostisosad otsas, ja aitab kõrvaldada tellimisvead. See tagab ka kulutõhusama protsessi, kuna te ei telli 

midagi enne, kui seda on vaja, selle asemel, et seda varuda. 

Toiduohutuse seisukohast tähendab see ka seda, et toiduained aeguvad harvemini ja kontrollimiseks on 

vähem varusid. 

Köögi kuvamissüsteemid 

Toidu tellimise ja kööki saatmise protsess on aastate jooksul palju arenenud. Nüüd on olemas kiired 

elektroonilised köögikuvasüsteemid, mis võimaldavad serveritel tellimuse PDA -seadmel vastu võtta ja 

otse köögi ekraanidele saata. See lühendab ooteaega ja on ka tõhusam. 

Sellel süsteemil on ka muid eeliseid, see aitab juhtidel mõista, millised menüütoidud on kõige 

populaarsemad, ja mõõta valmistamisaegu, mis aitavad köögis personali hallata. 

Köögiseadmed 

Koos nutikate külmikute ja internetiühendusega seadmetega on ka köögis palju muid uuendusi. Need 

on kavandatud toiduvalmistamise tõhususe suurendamiseks ja ühtlasi ka toidu õigel temperatuuril 

hoidmiseks. 

Friulinox HiChef 

Sellel seadmel on kaubanduslikus köögis tohutu erinevus, sest see võib täita paljusid funktsioone, mida 

muidu oleks vaja eraldi teha. Kujutage ette, et küpsetate ja jahutate kõike ühes kapis! Nüüd on see 

Friulinox HiChefiga reaalsus. Sellel on viis funktsiooni, sealhulgas: 

● Kiire jahutamine 

● Kiire külmutamine 

● Sulatamine 

● Leavening Retarder 

● Aeglane küpsetamine 
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See võimaldab köögil muutuda tõhusamaks ja aitab kaasa toiduohutuse korraldamisele. Neid seadmeid 

saab tarnida veebisaidilt www.freezerdirect.co.uk, lisateabe saamiseks võtke lihtsalt ühendust 

meeskonnaga. 

Küpseta ja hoia ahju 

Seda tüüpi ahi sobib ideaalselt väiksematesse köökidesse, kus pole palju töötajaid. Idee on selles, et 

saate määrata toiduvalmistamise temperatuuri ja aja ning see alandab temperatuuri, kui küpsetusaeg on 

möödas. See hoiab toitu soojas, kuni see on serveerimiseks valmis. 

See võib mitte ainult vähendada energiakulusid, kuna need seadmed kasutavad kiirgavat soojust, vaid 

võivad säästa ka ruumi, kuna ei vaja ventilatsiooni ega õhupuhasti. 

Innovatsioon kaubandusköögis muudab töö juba lihtsamaks ja tõhusamaks ning uued ideed tulevikus 

tähendavad veelgi paremat ruumi- ja ajakasutust. 

Toiduvalmistamise uuendused 

Nanofood 

Nanotehnoloogia on tehnoloogia, milles on väikesed aineosakesed - nanoosakesed, mida mõõdetakse 

nanomeetrites (st üks miljard meetrit või 80 000 korda inimese osakesed, mis on väiksemad kui juuste 

paksus). Kasutades toiduainetööstuse nanotehnoloogiat, on võimalik rikastada inimkehale vajalikke toite 

ja jooke, vähendada rasva, soola või suhkru koguseid. 

Need võimaldavad meil parandada maitset ja bakterite resistentsust. Toiduainetööstus kasutab 

nanotehnoloogiat nanokomponentide loomiseks, et parandada toidu värvi, tekstuuri ja maitset. Toidu 

lisaainetena kasutatakse nanoosakesi TiO2 ja SiO2 ning amorfset ränidioksiidi. TiO2 kasutatakse pillide 

valmistamisel sõõrikute katmiseks värviliste pulbrite kujul. Temperatuuri kõikumised võimaldavad 

toiduaineid kahjustusteta kauem säilitada. 

Nanosool - nagu tavaline sool, on ainult kristallid väiksemad. Kui mikroskoopilised osakesed kokku 

panna, on nende pind suurem kui tavalistel soolakristallidel - rohkem keelega kokku puutudes, muutes 

toidu maitse soolaseks, kui see tegelikult on. 

Õliga kaetud nano -majoneesi osakeste tootmisel asendatakse õliosakesed veega. Sel viisil muutub 

majonees vähem õliseks, säilitades samal ajal oma maitse. 

Nanotehnoloogia võib rikastada mitmesuguseid toite väikeste maitseta vitamiinide, mineraalide või 

toidulisandite kapslitega. 
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3D toidutrükisüsteem 

See tehnoloogia võimaldab luua toidukompleksseid geomeetrilisi kujundeid, mis poleks käsitsi 

võimalikud. 

Trükkimiseks sobivad tooted: 

● puuviljapüree 

● karamellimass 

● šokolaad 

● pannkoogitainas 

● muud massid 

Molekulaarne kulinaaria 

Molekulaargastronoomia on eraldiseisev interdistsiplinaarne teadusharu, mis pakub koostööd ja edu 

valemit kokkade ja teaduslaborite vahel - arusaama, et keemilised, biokeemilised ja füüsikalised 

protsessid määravad toidu maitse ja kvaliteedi. 

Kasutatud meetodid - eksperimentaalne toidu valmistamine ja keemiline analüüs (nt kromatograafia, 

massispektromeetria, testi oksüdeerimine, valkude denatureerimine), füüsikaline keemia (kõvadus, 

elastsus, tiheduskatse, sulamine / keetmine, kolloidid, emulsiooni stabiilsus), psühho -

neurofüsioloogilised meetodid (söömine testid, küsimustikud, ajutegevuse jälgimine). 

Toidutarvikud molekulaarse köögi jaoks: 

 

● agar, 

● klaroželatiin 

● muna- või sojaletsitiin 

● askorbiinhape 

● kaltsiumvesinikkarbonaa, 

● kaltsiumkloriid 

● naatriumalginaat 

● transglutaminaas 

● vedel lämmastik 

● kuiv jää  
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8.5. MODULE 5: Tervise uuendused 

MOODUL 5: Tervise uuendused 

SÕNASTIK Tehisintellekt (AI), automatiseerimine, kõrgtehnoloogia, virtuaalreaalsus, 

biomeetriline tehnoloogia, puutevaba juurdepääsetavus, digitaalne lähenemine, 

multisensoriaalne. 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

See kursus tutvustab täiskasvanutele / õpilastele uuendusi külalislahkuse eriala 

valdkonnas. Õpilased saavad teada tervisetehnoloogiate uuendustest ja külaliste 

ainulaadsetest kogemustest. Õpilased saavad aru alusoskustest ja teadmistest, mis 

on vajalikud edukaks karjääriks maailma suurimas tööstuses. Kursus tutvustab 

praktikantidele nutika külalislahkuse heaolu sektori uuendusi. 

EESMÄRGID:  Mooduli lõpuks saavad osalejad: 

●     Tehke kindlaks heaolu tulevikutrendid. 

● Võimalik õppida uusi uuenduslikke meetodeid klienditeeninduse 

optimeerimiseks. 

tunnevad suuremat huvi uute digitaalsete tegevuste vastu ja aktsepteerivad 

kergesti uuenduslikke meetodeid nende kasutamiseks oma töökeskkonnas. 

MEETODID: Enesetreening, enesehindamine. 

KESTUS: 3 tundi. 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, Internet. 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

1. samm: (30 min.) - tutvustatakse tervishoiu globaalseid innovatsioonitrende. 

2. samm: (1 tund) - Innovatsioon tervisetehnoloogiates. 

3. samm: (1 tund) - Innovatsioon terviseettevõttes ja puuetega inimestele. 

4. samm: (30 min.) - mooduli hindamine. 

MOODULI 

HINDAMINE: 

Test/viktoriin (lisa). 

Lähedased küsimused. 

VIITED: 2. Innovatsioon tervisetehnoloogiates 

2.1 Nutikas tualett- ja tualettpaber 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI 

https://wisepick.org/best-smart-toilet/   

https://youtu.be/Du9ItTsEpYE  

https://youtu.be/Cdj_oDECArM 

https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY 

https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI
https://wisepick.org/best-smart-toilet/
https://youtu.be/Du9ItTsEpYE
https://youtu.be/Cdj_oDECArM
https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY
https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg
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https://youtu.be/cthUjoO2bmE 

https://youtu.be/CQPckk7EyzA 

https://youtu.be/DrtkDXVPkoA 

http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-

tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm 

https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en 

http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-

way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI 

https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-

amazon-alexa-built-in.html 

https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-

monitor/ 

https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper 

https://www.rollscout.com/ 

https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/  

 

2.2 Nutikas dušš, käte kuivatamine, veekraan, keha kuivatamine, juuste 

kuivatamine, duširuumi puhastamine, kehapesud. 

https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc 

https://youtu.be/Mit7b-rhdf4 

https://youtu.be/DlO7wdqBKQA 

https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ 

https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q 

https://youtu.be/dl2Riom5VAM 

https://youtu.be/c-e2ttmf554 

https://youtu.be/hyv4hD7bppk 

https://youtu.be/q8TdlDIbp0U 

https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ 

https://youtu.be/6jnZdixDDgg 

https://thesmartcave.com/best-smart-shower/ 

https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-

smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html 

https://youtu.be/5gTjQ78Yybs 

https://smartap-tech.com/ 

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering 

https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html 

https://www.thermasol.com/digitalshower 

https://youtu.be/cthUjoO2bmE
https://youtu.be/CQPckk7EyzA
https://youtu.be/DrtkDXVPkoA
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en
http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI
http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-new-way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper
https://www.rollscout.com/
https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/
https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc
https://youtu.be/Mit7b-rhdf4
https://youtu.be/DlO7wdqBKQA
https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ
https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q
https://youtu.be/dl2Riom5VAM
https://youtu.be/c-e2ttmf554
https://youtu.be/hyv4hD7bppk
https://youtu.be/q8TdlDIbp0U
https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ
https://youtu.be/6jnZdixDDgg
https://thesmartcave.com/best-smart-shower/
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://youtu.be/5gTjQ78Yybs
https://smartap-tech.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html
https://www.thermasol.com/digitalshower
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https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html  

2.3 Termilised protseduurid 

https://youtu.be/H_cSmVDPT44  

https://youtu.be/G-964IV4QKw  

https://evadrop.com/  

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering  

https://youtu.be/FyicCUUo9FE  (nutika spa) 

https://www.smart-spa.com/  

https://youtu.be/TuWb2Zxj_To  

https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4  (vee kasutamine)  

Juhtmeta juuksekuivatussüsteem   

https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U  

https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo  

https://youtu.be/Gd3D_n956dMhttps://youtu.be/29m0NZXG8_s  

https://youtu.be/BVVHRQpNaqs  

https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-

the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/  

https://youtu.be/wT2oMnMLN3I (digitaalne peegel) 

https://youtu.be/XBKoRxt-iLw  (digitaalne peegel) 

https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/  (digitaalne peegel) 

2.5 Meditsiinilised hoiatussüsteemid - tervise ja turvalisuse vaatlus 

https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI  

https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q  

https://youtu.be/tppCcLdvnGg  

https://youtu.be/mgD0tyQB5FA  

https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI  

https://youtu.be/tMda6xUG7x0  

https://youtu.be/7QokaQsofzs  

https://youtu.be/JxLIVC12unQ  (keharasva analüsaator - nutikas kaal) 

https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/  

https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness  

https://www.trendhunter.com/trends/vitalband  

https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner  

https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology  

https://www.trendhunter.com/trends/health-pass  

https://www.trendhunter.com/trends/dermalog  

https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html
https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html
https://youtu.be/H_cSmVDPT44
https://youtu.be/H_cSmVDPT44
https://youtu.be/G-964IV4QKw
https://youtu.be/G-964IV4QKw
https://evadrop.com/
https://evadrop.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://youtu.be/FyicCUUo9FE
https://www.smart-spa.com/
https://www.smart-spa.com/
https://youtu.be/TuWb2Zxj_To
https://youtu.be/TuWb2Zxj_To
https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4
https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4
https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U
https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U
https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo
https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo
https://youtu.be/Gd3D_n956dMhttps:/youtu.be/29m0NZXG8_s
https://youtu.be/Gd3D_n956dMhttps:/youtu.be/29m0NZXG8_s
https://youtu.be/BVVHRQpNaqs
https://youtu.be/BVVHRQpNaqs
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://youtu.be/wT2oMnMLN3I
https://youtu.be/XBKoRxt-iLw
https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/
https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/
https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI
https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI
https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q
https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q
https://youtu.be/tppCcLdvnGg
https://youtu.be/tppCcLdvnGg
https://youtu.be/mgD0tyQB5FA
https://youtu.be/mgD0tyQB5FA
https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI
https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI
https://youtu.be/tMda6xUG7x0
https://youtu.be/tMda6xUG7x0
https://youtu.be/7QokaQsofzs
https://youtu.be/7QokaQsofzs
https://youtu.be/JxLIVC12unQ
https://youtu.be/JxLIVC12unQ
https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/
https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/
https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness
https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness
https://www.trendhunter.com/trends/vitalband
https://www.trendhunter.com/trends/vitalband
https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner
https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner
https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology
https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology
https://www.trendhunter.com/trends/health-pass
https://www.trendhunter.com/trends/health-pass
https://www.trendhunter.com/trends/dermalog
https://www.trendhunter.com/trends/dermalog
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https://youtu.be/npWyAFlMDls  (nutikas digitaalne kapp) 

3. Innovatsioon tervisekeskustes  

  3.1 Andmete haldamine 

https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219  

https://smarthotelsoftware.com/  

https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/  

https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf  

https://hotelfriend.com/b/products  

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%

20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf  

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af83

7ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf  

3.2 Tehisintellekt 

https://youtu.be/TFezMcb0cvI  (liitreaalsus) 

https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence  

https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-

otasreport-design.pdf  

https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-

ai-in-hospitality-study.pdf  

http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-

20171.pdf  

http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf  

https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-

b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-

Consolidation.pdf/?ext=.pdf  

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf  

3.3 Nutikas tervisehoone 

https://youtu.be/Bc2663p7AHg  (kodune ekskursioon)  

https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok  (tark kodu 2020) 

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-

chapter-green-building/  

https://pro.villeroy-

boch.com/fileadmin//fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-

Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf   

https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf  

https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf  

3.4 Erivajadustega külalised 

https://youtu.be/lkv5LR57kFU  (reguleeritava kõrgusega valamu) 

https://youtu.be/npWyAFlMDls
https://youtu.be/npWyAFlMDls
https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219
https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219
https://smarthotelsoftware.com/
https://smarthotelsoftware.com/
https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/
https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/
https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf
https://hotelfriend.com/b/products
https://hotelfriend.com/b/products
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://youtu.be/TFezMcb0cvI
https://youtu.be/TFezMcb0cvI
https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence
https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf
http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf
https://youtu.be/Bc2663p7AHg
https://youtu.be/Bc2663p7AHg
https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf
https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf
https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf
https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf
https://youtu.be/lkv5LR57kFU
https://youtu.be/lkv5LR57kFU
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https://youtu.be/4s9vCFkmabs  

https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%2

05(6S)46-49,%202015.pdf     

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=grad

conf_hospitality  

3.5 Nutikas fitness 

https://youtu.be/XIAgFRgEhd4  (e-võimlemismasinad) 

https://youtu.be/mz_9JNyzpHA  (e-võimlemismasinad) 

https://youtu.be/p95E3op8X-M  (e-võimlemismasinad) 

https://youtu.be/rGdAOp1pEwc  (e-võimlemismasinad) 

https://egym.com/us/digital  

https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-

Product-One-Sheet-US.pdf  

https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e  

https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-

2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf  

Sissejuhatus tervishoiu globaalsetesse innovatsioonitrendidesse 

Viimastel aastatel on nõudlus tervisetehnoloogia täiustamise järele drastiliselt suurenenud. Selle 

valdkonna uuendused on erinevad ja puudutavad kõiki aspekte, mida saab parandada, näiteks: 

● Reguleerige duši temperatuuri ja seadke pereliikmetele parim temperatuur. Dušš mäletab 

näotuvastustehnoloogia abil seda, millist külma ja kuuma vee segu kõik eelistavad, ning seab veejoa 

sellisele temperatuurile. 

● Kogu keha kuivati, et säästa aega kogu päeva jooksul. See meetod võib turvalisuse asemel aidata 

inimestel parandada oma pühendumust keskkonnasõbralikele tegevustele, kuna rätikuid ei kasutata. 

● Seade, mis annab teile teada, kui vannitoatööriistad (šampoon, hambapasta jne) on lõppenud ja lisab 

need automaatselt ostunimekirja. 

● Reguleeritava kõrgusega valamu, tualett ja peegel, mis muudavad kõrgust sõltuvalt sellest, kes seda 

kasutab. See uuendus aitab eriti väikeste lastega peredele. 

● Liitreaalsuse peegel, mis näitab teile, kuidas soeng teile sobib ja kuidas seda üksi saavutada 

● Droonipeegel, mis aitab teil hõlpsalt soengut kujundada või lõigata. 

Tehnoloogilise arengu nõuded, mis puudutavad näiteks vannituba, ei jää kindlasti kahe silma vahele. 

Tarnijate ülesanne on leida viis tööriistade võimalikult kiireks tootmiseks, et saada vähemalt lühikeseks 

ajaks soovitud uuenduse monopol. 

https://youtu.be/4s9vCFkmabs
https://youtu.be/4s9vCFkmabs
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://youtu.be/XIAgFRgEhd4
https://youtu.be/XIAgFRgEhd4
https://youtu.be/mz_9JNyzpHA
https://youtu.be/mz_9JNyzpHA
https://youtu.be/p95E3op8X-M
https://youtu.be/rGdAOp1pEwc
https://youtu.be/rGdAOp1pEwc
https://egym.com/us/digital
https://egym.com/us/digital
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e
https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e
https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf
https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf
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COVID-19 kriisi tõttu on ilmnenud, et vaimset tervist saab tervisetehnoloogia abil palju mõjutada. 

Tegelikult võiks sulgemise ajal tervisetehnoloogia parem uuendus aidata inimestel seda rasket hetke 

rahulikumalt veeta. Karantiini halb periood tõestas, kui oluline on inimeste vaimne tervis ja õnn. 

Sel põhjusel tuleb toetada veebivahendite pakutavate vaimse tervise teraapiate arengut. Neid vaimseid 

probleeme on liiga kaua ignoreeritud, eriti seetõttu, et neid on raske mitte aidata. Karantiin on muutnud 

kannatused vaikuses nii paljude inimesteks, et neid ei saa aidata. Vaimse tervise ravi tehnoloogia 

täiustamine võib lubada, et seda kannatust enam ei esine. 

Mõni statistika terviseturu suundumuste kohta, mille väärtus on 4,5 triljonit dollarit ja mis on viimastel 

aastatel kasvanud 12,8%. 

 

* Allikas: Global Wellness Institute 

 

* Allikas: Pixabay/Sponchia 

 Innovatsioon tervisetehnoloogiates 

Uuendusi on palju: alates duši kasutuskogemuse lihtsast täiustamisest kuni elude 
päästmiseks kasulike turvatööriistadeni saab iga komponenti muuta ja viia teisele tasemele. 
Vaatame koos erinevaid uuendusi. 
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* Allikas: Pixabay 

Nutikas tualett ja tualettpaber 

WC-tehnoloogia täiustamise võimalused on lõputud. Tegelikult on siiani välja töötatud vaid mõned 

võimalused ja neid on hakatud kasutama kaubanduses. Vaatamata põhifunktsioonile on nüüd olemas 

soojendusega istmetega isepuhastuvate tualettruumide, antimikroobsete istmete ja automaatsete 

parfüümide jaoturitega. 

Mõned suurte ettevõtete väljatöötatud mudelid võivad kontrollida kasutaja terviseprobleeme. Amazon 

Alexaga ühendatud intelligentsed tualetid võivad mõõta inimese keharasva või Google'i hiljutine 

tualettruum vererõhku. 

Nutika tualettruumi mitmemõõtmeline lähenemine võib hõlmata selliseid valdkondi nagu tervis, 

puuetega inimesed ja lõõgastus. 

 

* Allikas: Pixabay 

Nutikas duširuum 

 

Nutika duši valdkond on võib -olla kõige arenenum vannitoaga seotud tervisetehnoloogiate 

arendamisel. On juba mõned ettevõtted, kes, mõistes turu suurt potentsiaali, investeerivad sellesse 

tehnoloogiasse. Kuid enne nende ettevõtete pakutavatest erinevatest võimalustest rääkimist 

keskendugem täiustustele ja nutikate duššidega seotud sagedastele probleemidele. 

 

Kõigepealt, et kõigest aru saada, peame liigitama erinevat tüüpi dušid: 

● Tavaline dušš: tavaline dušš, millel on mõni käepide, mida saate temperatuuri juhtimiseks 

tõmmata, lükata või keerata. 
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● Termostaatventiil: nagu tavaline, kuid erinev, kuna on olemas termostaatventiil, mis segab vett, 

et leida temperatuur ja hoida see konstantsena. Kasulik, et vältida olukordi, kus pereliige ajab 

tualeti hambaniiti ja põhjustab probleeme duši temperatuuriga. 

● Digitaalne dušš: digitaalne dušš sisaldab termostaatventiili koos teatud tüüpi nuppude või 

ekraanidega, et temperatuuri reguleerida, mitte midagi keerata või tõmmata. Seda tüüpi dušš 

võib sisaldada temperatuuri režiimi, mis on määratud igale pereliikmele. 

● Nutikas dušš: seda tüüpi dušš võtab kõike digitaalsest dušist ja lisab nutika koduühenduse. 

Kasutajad saavad mobiilseadmetega (nt nutitelefonid) või häälkäsklustega seada igat tüüpi 

dušiga seotud probleeme (temperatuur, jugarõhk, kestus jne). 

 

                 

* Allikas: Pexel/Karolina Grabowska. Pixabay 

Mis kasu on nutikast duššist? 

Nutika duši all käimise eelised on erinevad ning võivad kiireks ja mugavamaks muuta tavapärase dušši 

võtmise: 

● Ohutus - põletuste vältimine: soovitud temperatuuri seadmise võimalusega saate pere kõige 

haavatavamaid inimesi (lapsi või vanemaid) äärmuslikele temperatuuridele oodata. Tegelikult pakuvad 

teatud tüüpi dušid maksimaalset temperatuuri, mis ei võimalda teil kogemata põletada. 

● Looge oma ideaalne dušikogemus eemalt - saate dušikogemuse ette valmistada, kui laadite alla 

teenusepakkujaettevõtte valitud rakenduse. Sel viisil ei pea te ise vett segama, vaid saate vajutada ainult 

nutitelefoni nuppu. 

● Hääle aktiveerimine-teie elu hõlbustamiseks saate oma häälega seadistada temperatuuri või valida 

eelseadistatud duši. 

● Vähendage oma hommikuse rutiini aega ning vähendage vee- ja elektritarbimist - mõned nutikad 

dušid võimaldavad teil valida duši kestuse, et vähendada kasutatavat vett ja elektrit, samuti vähendada 
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hommikuse rutiini aega. Vee kokkuhoid võib kuus ulatuda 3% -ni ja mõned ettevõtted ütlevad, et see 

võib tulla 50% aastas. 

 

Kasulikud küsimused enne nutika duši ostmist 

● Milline on temperatuurivahemik? Sõltub sellest, millise kaubamärgi valite. Moeni "U" puhul on vahemik 

15,56 ° C kuni 48,89 ° C. SmarTapi puhul võite selle asemel minna allapoole, temperatuuril 10⁰C kuni 45⁰  

● Kas see vajab elektrit? Jah, nutikas dušš vajab elektrit. See võib olla installimisel probleem, kuid näeme 

pärast. Et kõrvaldada mured, mis tekivad elektrilangusel duši all virnastamisel, saab dušši varustada 

väikese akuga, mis võimaldab teil mitte jääda üksi pimedas ja ilma veeta. 

● Kas kellelgi on nutika duši paigaldamise pädevus? Kuna tegemist on uue tehnoloogiaga, võib 

paigaldamine olla ostmisel takistuseks. Nutika duši paigaldamiseks peate eraldi palkama torumehe, 

elektrik ja puusepa. Ja asjaolu, et nad pole selle paigaldusega harjunud, võib töö jaoks vajada täiendavat 

sööta. 

● Mitu müügikohta on dušš? Sõltub sellest, kui palju funktsioone dušil on. Mida rohkem võimalusi 

nutikas duššil on (dušipea, käsidušš, kehapihustussüsteem jne), seda rohkem on teil väljalaskeavasid.C. 

 

* Allikas: Pexel/Daria Shevtsova 

Saadaval on nutikad dušisüsteemid 

 

● U by Moen: on esimene pilvepõhine dušš ja pakub nii palju tehnoloogia funktsioone, mis tagavad 

täiusliku dušikogemuse. Tema elegantse disaini ja 5-tollise LCD-ekraaniga on lihtne aru saada ning see 

võimaldab teil määrata ideaalse temperatuuri, valida duši kestuse, luua duši eelseadistuse ja palju muud. 

Kõiki neid funktsioone saab aktiveerida teie hääle abil, nutitelefoni rakenduse kaudu või duši all olevale 

nupule vajutades. Lisaks toetate ka Alexa by Amazon, Apple Home kit ja Google'i assistent. Kokkuvõtteks 

võib öelda, et U by Moeni pakub pausidušisüsteem, mis peatab duši voolamise, kui ideaalne temperatuur 
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on saavutatud, ja reklaamib, et teie dušikogemus on nutitelefonile või nutikale assistendile teatamise 

teel valmis. 

 

 

● Kohler DTV+ koos KOHLER Connectiga: on ideaalne lahendus, kui soovite oma majas 

spaakogemust saada. Koosneb kolmest komponendist (digitaalne juhtpaneel, elektrooniliselt 

juhitav termostaatventiil ja nutikas moodul) ning tema luksuslik stiil on loodud muljet avaldama. 

Tema peamine omadus on võimalus juhtida 4 elementi (vesi, muusika, aur ja valgustus), et 

saavutada spaakogemus ja neid saab aktiveerida kõige tavalisemad koduabilised (Alexa, 

Google'i assistent jne). Selle 11 etteantud spaaprotseduuri annavad teile parima võimaliku 

kogemuse. Ainus takistus on see, et kõik tööriistad, mis on kasulikud spaaelamuste taastamiseks, 

müüakse eraldi. 

 

● SmarTap: on muljetavaldav nutitehnoloogia toode. See aitab vältida lekkeid ja vältida torude 

külmumist talvel. Lisaks kohandab see tänu oma nutikale tehnoloogiale teie duši temperatuuri 

ja muid aspekte vastavalt teie harjumustele. Erinevalt eelmistest näidetest on SmarTapil kaks 

kontrollerit, üks duši jaoks ja teine valamu jaoks, mida saab kasutada koos või eraldi. See mudel 

on iseseisev tänu sisseehitatud enesekontrollile (BIST), mis tagab programmide töö ja selle 5-

aastase garantii. Üks muljetavaldavamaid funktsioone on vesiravi, mis aitab võidelda mõne 

haigusega. 

 

Käte kuivatamine: rätikute ja elektroonilise kuivati kasutamist käsitlevate arutelude tõttu on ISSA 

Interclean näituse ajal esitletud kätekuivatite kraanikausid kraanikausi kohal, isepuhastuvad 

kätekuivatid ning kombineeritud soojus- ja käterätikuivati. Selle tehnoloogia tulevik on peagi 

käes. 

 

       

* Allikas: Pexel/Burst 

Drying water tap: this tool has been launched by Dyson and permits to avoid the waste of water putting 

the dryer directly on the sink, without the necessity of moving from that. A sensitive sensor recognizes 

the hand and dries it after washing. This east technology can be the future even of the great distribution.  

Body drying after shower: one of the most interesting innovations that can be brought to reduce 

drastically the use of paper and classics towels. 
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Hair drying to avoid the use of the classic hair dryer, uncomfortable and not eco-friendly, the solutions 

that are being developed consist or in a glove that does not hurt the hair or to rechargeable hair dryers 

that consent to the user to move and avoid waste of electricity. 

      

*Source: Pexel/Cottonbro. Karolina Grabowska 

Duširuumi puhastamine: keskkonnasõbraliku duširuumi eesmärk on kliendi heaolu. Duširuumi 

omadused on mitmekordsed: öövalgusti, mis aitab teid pimedal ajal; soe iste, mis pakub teile parimat 

mugavust; veejuga, mis puhastab teie osi pealetükkimata; süsinikfilter, mis kõrvaldab halvad lõhnad; ja 

sisseehitatud kuivati, mis kuivatab teie osi ilma tualetirulli kasutamata. Vannitoa ülejäänud ruumi koristab 

robot, mille saab siduda koduabilistega ja mis lõpuks tühjendab end prügikasti, mis võib sisaldada 30 

prügikasti. Nii ei pea omanik nädalaid prügikastide pärast muretsema. 

Tervise- ja turvaseire vidinad ja rakendused (meditsiinilised hoiatussüsteemid) 

Meditsiiniline hoiatussüsteem on kasulik vahend, mis võimaldab teil lõdvestuda, kui peate tavaliselt 

hoolitsema oma pere vanema inimese eest. Tänu nendele kasulikele tööriistadele saab inimene, kes leiab 

hädaolukorras teenustele helistamisel raskusi, hõlpsasti sekkumist taotleda. Tema funktsioone 

arvestades on erinevaid süsteeme ja kulude vahemik. 

Kõige elementaarsem lahendus kasutab lauatelefoni ning koosneb põhiseadmest ja abinupust, mida 

saab maja ümber tuua. Samuti on olemas GPS -mudelid ja -süsteemid, mis kukkumise tuvastamisel 

helistavad hädaabinumbritele, samuti süsteemid, mis tuletavad meelde, millal ravimit võtta. 

Kodusüsteemid on mõeldud inimestele, kes lahkuvad kodust harva, kuigi mobiilsüsteemid on tänu GPS-

funktsioonidele kasulikumad inimestele, kes jätkavad aktiivset elu, kuhu pääseb kõikjal, kus hädaolukord 

juhtub. See on nagu mobiilside hädaolukorrasüsteem, mis võimaldab lauatelefoni puhul veel ühe 

kõrgema kuluga teenust otse mobiiltelefoni installida. 

Turvasüsteemi aktiveerimine on lihtne, vajutage lihtsalt hädaabinuppu ja see on tehtud. 20–40 sekundi 

jooksul kostab valju piiksu ja pärast operaatoriga ühenduse võtmist. Kui te ei saa hädaolukorra 

operaatoriga rääkida, helistab ta kõigile teie hädaabiloendis olevatele isikutele. Juhul, kui teie 

hädaabikontaktidega ei õnnestu ühendust saada, helistab operaator otse 911 -le ja saadab teie 

asukohale abi. 



   

 

Nutika külalislahkuse koolitajate metoodika “Nutikas külalislahkuse akadeemia” 

Intellektuaalne väljund 2 

 

NUTIKAS KÜLALISLAHKUS          2021   102 

 

Enamik süsteeme ei paku igakuist tellimust, vaid tavaliselt ainult aastaringselt, keegi isegi rohkem kui 

üheks aastaks. Hinnad jäävad vahemikku 25 €/35 € kuus lauatelefoniteenuse eest, 35 €/45 € kuus 

mobiilsidevõrgu puhul kodus, 65 €/75 € kuus mobiilsideteenuse eest (mõnikord on seadme ühekordne 

tasu 150 eurot) ). 

Teiseks kasulikuks tööriistaks võib olla lukukast, mille saab panna väljapoole teie maja ust, mida saab 

avada ainult koos. Karbi sees on võti, mida saab oma majja sisestada. Kui helistate hädaabiteenistustele, 

annate kombinatsiooni, et avada päästjatele lukukast. Sel moel ei pea nad ust lõhkuma ja pääsevad 

päästmiseks hõlpsalt teie majja. 

Tervise jälgimine reaalajas: on mõned seadmed, mis aitavad jälgida inimest igal hetkel ja igal pool. 

Näiteks on uuel Apple Watchil andur, mis võimaldab jälgida kasutaja pulssi. Lisaks saab kella tänu 

algoritmile tuvastada, kas see on kasutaja, see on kukkunud ja kui ta ei tuvasta liigutusi 1 minuti jooksul, 

helistage hädaabi. 

 

     

* Allikas: Pixabay/Pearlsband, Joye, Clivanon 

Muud tervisetehnoloogiad (Interneti-ühendusega seadmed) 

Interaktiivsed nutikad peeglid: peegel/ekraan, mis on kasulik paljude ülesannete täitmiseks (kuvab 

isikliku Google'i kalendri; kuvab uudiseid; mängib muusikat, YouTube'i videoid; taasesitab videot 

uksekaamerast ja nii palju teisi) 

Nutikad kohvimasinad: välja töötanud Vodafone, on rakendus, mis on kasulik eelkõige kohvitarnijatele. 

Neid saab teavitada asjaolust, mis nõuab laadimist või kui mõned masinad kahjustavad. 

Kehakoostise monitorid: jälgige rasva taset kasutajas igas kehaosas ja üldisel tasemel. Lisaks saab 

kontrollida edusamme pärast treeningut ja lihaste tööd. Kõik andmed pannakse ja kogutakse ühe SD -

kaardi Excel -faili. Tulevikus on arvutil tänu sellele tehnoloogiale võimalik kogutud teabe 

(vitamiinivajadus, süsivesikud, valgud jne) abil dieeti määrata või toitumistee pakkuda. 
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* Allikas: Pexels/Ketut Subiyanto. Rodolfo Clix. Pixabay 

 

Termilised protseduurid 

Termiliste protseduuride eesmärk on vähendada energiakasutust ja muutuda keskkonnahoidlikumaks, 

säilitades samal ajal klientide rahulolu või isegi seda parandades. 

Energia: hotellitööstus on valmis oma tehnoloogiataset parandama, et vähendada kulusid ja omaks 

võtta ökoloogilisem lähenemine. Sel põhjusel avab Ühendkuningriigi suurim hotelliettevõte Premier Inn 

5 uut nutikat hotelli, mis võimaldavad külalistel tellida toite koos toateenindusega, broneerida 

soojusteenuseid ja kontrollida toa temperatuuri. nende nutitelefonid. Kõik need uued lähenemisviisid 

parandavad külaliste mugavust, kuid saavutavad rohelisema tarbimise? 

 Säästud: parima kokkuhoiu saavutamiseks võib lahendus kasutada hoonete energiahaldussüsteeme 

(BEMS), mis pakuvad tarbimise vähendamiseks mõningaid lihtsaid lahendusi: vähendavad automaatselt 

öist valgustust ja temperatuuri; katkestage temperatuuritingimused tühjades ruumides (un po 40% 

säästudest) ja liigutuste tuvastamise süsteemiga lülitage tuli sisse ainult vajalikul ajal. 

Hotellid: veelgi täpsem töö eelnimetatud osas on tipptasemel koduküttesüsteemi juhtimissüsteemid. 

See programm võib peale temperatuuri ja liigutussensorite juhtimise ette näha, et vastuvõtja naaseb 

paar minutit enne ruumi eelsoojendamist, ning lubab personalil kontrollida, millised ruumid on tühjad, 

tänu vastuvõtu ekraanile. lülitage tuled ja temperatuur välja. 

Heat boss: on traadita süsteem ärihoonetele, mis võimaldab omanikul reguleerida iga ruumi 

temperatuuri ja valgustust. See arukas süsteem võib säästa 30% kuludest, mis tulenevad energiaarvete 

juhtimisest: radiaatorid; põrandaalune; elektriline; kuum vesi; BMS. Siiani on hotellid, kus seda süsteemi 

rakendati, säästnud 30% arvete kuludest ja klientide tagasiside on olnud suures osas positiivne. 

Nutikas fitness 

Mõned eksperdid usuvad, et fitnessis on tõusuteel isikupärastatud, perspektiivikas ja kohanduv 

tehnoloogia. Tänu paljudele instrumentidele, mida saab ühendada jälgimisrakendustega, tõstab 

treeningseade tema tervisefunktsiooni. Fitnessi teekonda saab nüüd muuta ja jälgida samm -sammult 

sõltuvalt sportlase vajadustest. Vaatame mõningaid näiteid selle tehnoloogia kohta. 

Uus KOMPAN Fitness jalgratas: ettevõtte uus toode ühendas fitnessi tähtsuse lõbuga. Tegelikult saab 

tänu tema Bluetooth -ühendusele selle tööriista ühendada nutitelefoniga ja treeningu ajal saate mängida 

minimänge. Nii saab igaüks oma sõpradega vormis püsida, kaotamata sobivuse eesmärki. 
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* Allikas: Pixabay. Pexels/Karl Solano 

EGYM Trainer: tänu EGYM Trainer rakenduse programmeerimisele on teie klientide koolitamine nii 

lihtsam. Tegelikult pakub rakendus teile täielikku andmebaasi, mis aitab teil oma kliente jälgida, ja 

kasulikku platvormi nendega suhtlemisel. Lisaks saate oma tellijatele täiusliku treeningkava koostamiseks 

valida rakenduse pakutavate 1000 harjutuse vahel. 

EGYM Cloud: see kasulik tööriist võimaldab kontrollida ja jälgida oma sportlasi otse rakendusest. Tänu 

sellele funktsioonile saate pakkuda oma klientidele parimat treeningkava vastavalt nende vajadustele. 

Smart Cardio: võimaldab teie liikmetel treeningplaani järgides pidevalt oma pulssi jälgida. See on 

võimalik tänu 3 funktsioonile: 

● Mängimine: tänu EGYM -i treeningukõverale saab liige kontrollida treeningu õiget koormust ja kestust 

ning motiveerida teda harjutust õigesti sooritama. 

● Regulaarsed testid: regulaarsete testide abil arvutab seade ja pakub liikmele isikupärastatud 

kardioprogrammi. 

● Hüdrotermilised piirkonnad: isegi see sektor saab kasu nutika tehnoloogia edusammudest. Tänu 

piirkonna süsinikdioksiidi taseme pidevale kontrollimisele võib süsteem alandada temperatuuri või 

niiskust, et anda kliendile täiuslik kogemus ja mitte raisata protsessi käigus energiat. Kõik need uued 

täiustused spaasektoris muudavad selle kõigi klientide jaoks maagiliseks kogemuseks. 

 

      

* Allikas: Pixabay/JanBaby 

Innovatsioon terviseettevõttes 

Lähtepunkt: andmed 

Tehisintellekt vajab suurt hulka andmeid. See on ülioluline, et süsteem saaks töötada välja ja luua 

andmebaasi, mis on kasulik parima võimaliku kliendikogemuse ettevalmistamiseks ja arendamiseks. 
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Tulemuse saavutamiseks peab süsteem muutma sotsiaalsed tegevused kvalifitseeritud andmeteks. See 

seisneb suure hulga andmete kogumises erinevatest allikatest ja töötlemises asjade Interneti seadmete 

kaudu. Tänu sellele toimingule on võimalik luua üksikasjalik kliendiprofiil, mis on kasulik teie 

külalislahkuse (restoranid, hotellid jne) tingimuste parandamiseks. 

   

* Allikas: Pixabay/Geralt. Pexel/Francesco Ungaro. Pixabay/Sattysingh 

InterContinental Hotel Groups oli üks esimesi, kes sellest kontseptsioonist aru sai. Andmete kogumine 

paljudest erinevatest allikatest (broneerimissüsteem, küsitlused, lojaalsusprogramm ja sotsiaalmeedia 

andmed) parandavad nende teenust. 

Tänapäeval, kui andurite maksumus langeb, on võimalik taset tõsta. Tegelikult on tänu sellele 

tehnoloogiale lihtsam seada toidu või ruumi eelistatud temperatuuri või arendada ühendatud ruume 

(mida klient saab otse oma nutitelefoniga muuta). 

Mõned näited ettevõtetest, kes töötavad selle tehnoloogia kallal nende teenuste parandamiseks, võivad 

olla järgmised: 

● Hiltoni ühendatud ruumid võimaldavad klientidel Hiltoni rakenduse kaudu muuta need televiisoriks, 

seadistada temperatuuri ja lülitada tuled otse nutitelefonist välja. 

● Marriott: võimaldab klientidel vastuvõtulaua vahele jätta ja minna otse reserveeritud ruumi, avades 

selle ilma võtmeta, kuid ainult nutitelefoni rakendusega. 

● Vita Mojo: restoran, mis võimaldab õhtusöögi broneerinud klientidel valida oma eine ning kontrollida 

õhtusöögi süsivesikute ja valkude arvu. 

● Orhideede hotellid: need hotellid koguvad tänu andurile andmeid energiakasutuse kohta ja 

võimaldavad režissööridel valida kasutatud energiakoguse, et mitte energiat raisata. 

Nutika külalislahkuse tööstuse loomine tehisintellektiga 

 

Pärast andmete kogumist saavad tehisintellekti süsteemid arendada klientidele isikupärastatud 

kogemusi koos teenuse pideva täiustamisega, järgides subjektide erinevaid vajadusi. Tavaliselt on 

toitlustustööstuse paranemine aeglane, kuid AI näib olevat erinev juhtum. Suured ja väikesed 
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tööstusharud arendavad erinevaid süsteeme, mis puudutavad restorane, hotelle ja konverentsikeskusi. 

Järgmises loendis on mõned näited: 

 

● Allora: on Avvio poolt välja töötatud tehisintellekti tehnoloogia, mis kasutab igast veebisuhtlusest 

täiendavat õppimist, et pakkuda hotellitubadele parimaid hindu. Üksikute broneerijate käitumise 

mõistmine optimeerib nende konversiooni. 

● Connie Concierge: Hiltoni kasutusele võetud IBM Watsoni poolt välja töötatud robot, mis soovitab 

külalistele parimat tegevust, restorani või vaatamisväärsusi. 

 

● Vestlusbotid: on robotitaoline Connie, mis lisaks vaatamisväärsuste, tegevuste ja restoranide 

näpunäidete pakkumisele võimaldab külalistel saada teavet hotellide, rongide ja lennujaamade kohta. 

● Flippy: Miso Robotics on volitanud, on kiirtoidu köögiassistent, kes aitab kaasa hamburgerite 

valmistamisele ja valmistamisele. 

 

● Allset-teenus: kasutab Allset-ettevõte, mis võimaldab klientidel oma sööki ette tellida ja serveerida, kui 

kliendid kohale jõuavad. Lisaks annavad süsteemid teavet tipptundide kohta, mil restoranid on 

tihedamini täis, ja restoranide mahutavuse kohta, et vältida broneerimist tihedates restoranides. 

Need on vaid mõned näited teenustest, mida AI tehnoloogia pakub ja mis on rakendatud. Kõik 

tööstusharud, väikesed või suured, seisavad silmitsi selle uue tehnoloogiaga, seega ootame seda tüüpi 

teenuste paranemist tulevikus. 

 

  

* Allikas: Pixabay. Pexels/Taryn Elliott 

Nutikas tervisehoone 

Nutikad hoone juhtimisseadmed pakuvad teed heaolule. 

Hiljutised uuringud näitasid, et märkimisväärne osa hotellindussektoris töötavatest töötajatest on 

seisukohal, et nende töö kahjustab nende heaolu. Need tunded töökohal võivad põhjustada 

terviseprobleeme, nagu depressioon, ärevus ja väiksem tootlikkus. 

Briti büroode nõukogu (BCO) aruanne juhtis tähelepanu sellele, et vähem kui pooled küsitletutest 

arvavad, et nende töökeskkond mõjutab nende heaolu hästi ja 17% arvab, et töökoht kahjustab nende 

heaolu. Sellest hoolimata võib moraali kadumine halvasti mõjutada tootlikkust, mis tõi kaasa pikaajalise 

võitmise kaotuse ja töötajate terviseprobleemide kasvu. 
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Pärast neid kuupäevi selgus, et parem töökeskkond võib tuua muljetavaldavaid tulemusi nii kuulsuse, 

kuulsuse kui ka hästi juhendatud personali ligimeelitamise osas. Tehnoloogia ja interaktiivsemate 

süsteemide roll võib olla nende väljundite saavutamisel võtmetähtsusega. 

Valgustus, küte ja mugavus 

„Tervis, heaolu ja tootlikkus kontorites: rohelise hoone järgmine peatükk“ on Maailma Rohelise 

Ehitusnõukogu avaldatud aruanne, milles rõhutatakse heade valgustingimuste, soojusmugavuse, 

soovimatute helide minimeerimise ja hea sisekvaliteedi tähtsust. tervislik ja produktiivne töökoht. 

Kahtlemata võivad nutikad hooned aidata neid tulemusi saavutada tänu klientide isikupärasemale 

keskkonnale, mis võimaldab töötajatel ideaalseid tingimusi paremini omaks võtta. Selle probleemi 

vähendamisega kaasnevad arukate hoonete lubatud kulude vähenemine. Näiteks valgustite kasutamise 

vähendamise kaudu säästab ettevõte pikas perspektiivis raha ja võib mõne aasta pärast tagasi võtta 

nutisüsteemi rakendamiseks tehtud investeeringud. 

On normaalne, et see ajakohastamine võib tuua mõnes valdkonnas rohkem tulemusi kui teistes. Näiteks 

saab andur kontrollida hotelli, restorani põhielementidena õhu, pinnase ja niiskuse kvaliteeti. See võib 

parandada ka töökeskkonna kvaliteeti, tagades mõõdetavate tegurite hea taseme, kuid pole kindel, kas 

see võib parandada töötajate tundeid. 

Turg laieneb, rikastades seda iga päev uute toodetega. 

 

* Allikas: Pexels/Breaking Pic 

Kahtlused arukate hoonete osas 

Ehkki arukate hoonete tehnoloogia näib olevat lahendus heaolu külalislahkuse parandamiseks, tuleks 

siiski kahtlusi tuua: 

● Tsentraliseeritud platvormide puudumine on üks takistus, mis võib selle süsteemi omaksvõtmist 

aeglustada. Tegelikult vähendab tsentraliseeritud platvormi puudumine, kuhu andmeid saab salvestada, 

andmete kogumise mõju ja sellest tulenevalt aeglustab strateegia väljundeid. 

● Privaatsus: arutelu eraelu puutumatuse küsimuses on nende päevade üks keskseid teemasid. Inimesed 

võivad ehmuda, teades, et mõni ettevõte kogub nende isikuandmeid ja võib selle menetluse vastu 

kuulutada. Sellegipoolest võib teadmine, kus inimene hädaolukorras täpselt asub, pääste tõhusust 
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parandada. Üldjuhul võtab seadus isikute osad ja võib olla raske külalisi veenda, et nende teavet 

kasutatakse ainult uurimistöö eesmärgil. 

● Tulevik: nutikate hoonete strateegiad põhinevad külaliste ja personali rahulolul. Kui nutikad hooned 

aitavad seda keskkonda parandada, on lihtne veenda omanikke investeerima, eriti seetõttu, et otsus 

tehakse inimese, planeedi ja (ettevõtjate jaoks kõige olulisema) kasumi kolmekordse tulemuse põhjal. 

Kui seda paranemist ei suudeta tõestada, on raske veenda omanikke selle tehnoloogia jaoks raha 

kulutama. 

Erivajadustega külalised 

Viimase kümne aasta jooksul on selliste tööriistade nagu Alexa by Amazon, Apple'i Siri või Microsofti 

Cortana arendamine ja levitamine muljetavaldav. Neid hääleassistendeid võib tunnustada kui kasulikku 

vahendit puuetega inimestele, võimaldades neil erivajadustega inimestel ületada oma olemasolevad 

tõkked. Üks põhiaspekte on seotud nende maja ligipääsetavusega. Arukate majade arendamisega 

saavad need erivajadustega inimesed elada üksi või vajavad abi vaid vähesel määral. 

See tehnoloogia muutub iga päevaga populaarsemaks ja juba saadaolevaid seadmeid on mitu: 

● Amazon Echo: see seade võimaldab teil juhtida kõike oma kodus ainult oma hääle abil. Kui laadite 

alla ka Alexa rakenduse, saate oma käed kasutamata seadistada äratusi, teha Interneti -uuringuid, lisada 

asju ostunimekirja ja palju muud. 

● Nutikas lukk: see on kasulik tööriist, veelgi enam klassikaline klaviatuur, mis võimaldab teil valida 

kellegi teise (õe, pereliikmete jne) telefoni ja anda talle juurdepääsu teie majale. Saate määrata, mitu 

korda see inimene saab siseneda, kontrollida sisselogimist ja eemaldada juhuks, kui isik sellele juurde 

pääseb. 

● Nutikas uksekell: loodud spetsiaalselt inimestele, kes on toas või haiglavoodis, see rakendus 

võimaldab tänu kaamerale ja liikumisandurile näha, kes helistab, ja otsustada, kas avada uks või mitte. 

● Nutikas termostaat: võimaldab teil valida oma kodus temperatuuri otse nutitelefonist ja hoida seda 

konstantsena. Loodud spetsiaalselt ajukahjustusega inimestele, kes eelistasid sooja maja, on kasulik 

kõigile. Energia säästmiseks saate valida temperatuuri, kui olete kodust väljas, ja alandada temperatuuri, 

kui te pole kodus. 

● Nutikas valgustus ja pistikupesad: selle seadmega saate valida tulede intensiivsuse sõltuvalt teie 

vajadustest või tegevustest. 

● Nutikad kardinad, varjud või rulood: nende seadmetega saab isegi puudega inimene endale lubada 

tegevusi, mis tavaliselt olid rasked. Kasutades ainult oma nutitelefoni puuteekraani, on sellel võimalus 

kardinaid juhtida ja neid vastavalt soovile libistada. 
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* Allikas: Pixabay/geralt. Pexels/Marcus Aurelius 

Apple'i kell 

See Apple'i poolt välja töötatud kasulik tööriist võib tõepoolest muuta mõne puudega inimeste elu. Üks 

funktsioonidest on pimedatele või peaaegu inimestele mõeldud AppleVoiceOver, mis võimaldab neil 

Internetis navigeerida ainult häälkäskluste abil. See funktsioon, mida toetab Taptic Engine tehnoloogia, 

võimaldab kasutajal saada teavet igast sõnumist, märguandest või helistada neile sissetulekutele oma 

telefonis kellast tuleva heli abil. Tänu sellele tehnoloogiale saavad isegi “kurtid või osaliselt kurtid või 

kurtid inimesed, kes on pärit ainult siit, muusikaelamuse”. Tegelikult on Apple osaliselt kurtide jaoks välja 

töötanud Bluetooth -kõrvaklapid, mis võimaldavad kasutajal stereot kuulata. 

   

* Allikas: Pixabay/Fancycrave1. Pixabay/ds_30 

Juurdepääsetavuse tulevik 

 

Puuetega inimestele mõeldud seadmete arv kasvab iga päevaga üha enam, kuid on võimatu, et need 

tööriistad oleksid kättesaadavad kõigile, kes ootavad ettevõtetelt ülalt alla valikut. Sel põhjusel tuleb 

muutust arendada altpoolt. 

 

Näitena võib tuua väikese idufirma nimega Hz Innovations, mille on välja töötanud kurt mees nimega 

Greyson Watkins ja mis on loonud tehnoloogia Wavio, mis võimaldab kurtidel „kuulda” nende majas 

toimuvat heli. Tänu helisalvestile registreeritakse kõik maja helid (alarmid, mikrolaineahi, uksekell, 

suitsuandur ja nii edasi) ja saadetakse märguannete kaudu tema kellale või nutitelefonile. 

 

Teine näide on Vodafone'i WeWalk, mis võimaldab pimedatel inimestel saada märguandeid, nagu kõned 

ja sõnumid, otse sellesse seadmesse, mis loeb seda kasutaja jaoks. 

 

Lõpuks võib veel üheks näiteks tuua reguleeritava kõrgusega valamu, mis võimaldab ratastoolis olevatel 

inimestel mugavalt käsi pesta ilma kellegi abita.  
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8.6. MODULE 6: Kohaliku transpordi uuendused 

MOODUL 6: Kohaliku transpordi uuendused 

SÕNASTIK Kohalik transport, elektriautod, isesõit, lendav auto, navigatsioon, biomeetria, 

ohutus. 

ÜLDISED 

EESMÄRGID: 

Kursus on pühendatud iseharidavatele turismiteenuste pakkujatele, et õppida 

täiustatud kohalikke transporditehnoloogiaid ja -võtteid, mis on seotud 

hotelli/lennujaama/rongijaama juurdepääsu ja uuendustega. Siin saavutatakse 

teadmisi elektriautode, isesõitvate sõidukite, lendavate autode, autonoomse 

navigeerimise, hotelli rajatiste biomeetrilise juurdepääsu ja ohutusprobleemide 

kohta. Eesmärk on tagada mugav kontaktivaba iseteenindus transportimisel 

suurtest transpordipunktidest hotelli elutuppa. 

EESMÄRGID: Mooduli lõpuks saavad osalejad: 

● Kohaliku transpordikorralduse uuendusliku mõtlemise oskused. 

● Teadmised uuenduslike transpordivahendite ja tehnoloogiate kohta. 

● Suhtumine kohaliku transpordi innovatsiooni ületamisse. 

MEETODID: Virtuaalne enesetreening, enesehindamine. 

KESTUS: 3 tundi 

VAJALIKUD 

RESSURSID: 

Arvuti, mobiiltelefon, internet 

TEGEVUSTE 

TELLIMINE: 

1. samm: (30 min.) - Transpordi innovatsiooni virtuaalsete suundumuste 

edastamine 

2. samm: (1 tund)-virtuaalne enesehinnang kohaliku transpordi innovatsiooni 

kohta 

3. samm: (1 tund) - Kohaliku transpordi tehniline keskmine uuendus 

4. samm: (30 min.) - Ohutus ja turvalisus kohaliku transpordi innovatsiooni osas 

MOODULI 

HINDAMINE: 

Test/viktoriin (lisa). 

Lähedased küsimused. 

VIITED: Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - Journal 

of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-

7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97. 

Tourism service Self-Assessment tool/   Turismiteenuse enesehindamise tööriist. 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
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Transpordi innovatsiooni virtuaalsed trended 

Transport on tehnoloogia, mis on ette nähtud mõne transpordivahendi abil külalise 
füüsiliseks läbimiseks geograafilisest punktist A punkti B ja punkti C. Punkt A tähendab 
elutuba, punkt B - hotelli asukoht ja C - suur transpordi ümberistumispunkt nagu lennujaam, 
rongijaam, bussijaam jne. 
Transpordi kvalitatiivse ülemineku virtuaalseks modelleerimiseks kasutame trikotoomilist 
virtuaalset trendi, mille kvaliteedietappidel on loogika: A) tees, B) antitees ja C) süntees 
(joonis 8.6.1). 

 

 

Joonis 8.6.1. Transpordi virtuaalne kvalitatiivne üleminekutrend. 

Transpordi üldised arengusuunad on üleminek 1D (teed, raudtee, tramm, metroo, toru jne) mõõtmelt 

2D -le (bussid, vesi jne) ja lõpuks 3D -le (õhk, kosmos jne), teenides rohkem vabadust ja kiirus. Mitte 

ühegi maantee transport ei sobi teedele, mis vajavad erilisi ehitustöid, ja lõpuks - tulevikus pole teid. 

Tabel 8.6.1. Transpordi kvaliteedi kvalitatiivne üleminek. 

Kvaliteet Lõputöö Antitees Süntees Tulud 

Mõõtmed 1D 2D 3D Rohkem vabadust, kiirust 

Lahke Ei mingeid teid Teed Koht Rohkem vabadust, kiirust 

Režiim Isiklik Avalik Individuaalne, 

juhatus 

Rohkem vabadust, kiirust 

Võimsus Bioloogiline Põlemine Elektriline, 

päikeseenergia 

Turvalisem keskkond, odavam 

Sõida Autojuhtimine Navigeerimine Virtuaalsus, 

robootika, 

droonid 

Ohutus 

Eesmärk Eriline Valik Universaalne Tõhusus 

Aknad Klaas Klaaspaketid OLED seinad Vähem energiat, vähem 

saastet 
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Virtuaalne enesehinnang kohaliku transpordi innovatsioonile 

Turismi kohaliku transpordi innovatsiooni lähtekohaks on turismiteenuse pakkuja virtuaalne 

enesehindamine iSAT-i kui spetsiaalse virtuaalse tööriista abil, mis on ette nähtud turismiteenuste 

uuenduste jaoks. 

iSAT on virtuaalne enesehindamise tööriist, mis töötati välja Erasmus+ projekti Smart Hospitality 

rakendamise ajal. Pärast tervele küsimusele vastamist saab õppiv inimene järeldusi turismiteenuste kasvu 

kvaliteeditaseme kohta: füüsiline, majanduslik, roheline, jätkusuutlik ja tark. Programm arvutab välja, kui 

palju materjali-, energia-, kontorikulusid ja füüsilist tööd saab vähendada. Kaart aitab teenusepakkujal 

võrrelda oma innovatsioonikvaliteeti teiste geograafiliste turismiteenuste pakkujatega. 

Enesehindamisvahendil on täiuslikkuse funktsioonid turismiteenuste uuendamisel, korrates 

enesehindamist ja võrreldes edusamme. 

Kohalikud transporditehnilised vahendid ja tehnoloogiauuendused 

Ülemaailmne transport punktide C vahel on traditsiooniliselt organiseerimine kaugete geograafiliste 

asukohtade vahel. Esiteks oli see loomade sunnitud - eesel, pullid, hobune, kaamel, elevant ja muu 

transport. Jõumootorite leiutamine, mis võimaldas kiirendada ja pikendada transporti maanteedel, 

raudteedel, laevadel ja lennukites. Järgmises etapis näeme kasvavaid uuendusi vertikaalsete 

õhkutõusmislaevade (SpaceX), lendavate autode, kapslite transpordivahendite jms osas. 

 

Joonis 8.6.2. Autonoomne takso on reaalsus praegu, 2020. 

Kohalikud transporditeenused on määratud pagasiga külalise geograafilise mõõtme ja ajaveoga, mis 

kulub umbes ühe tunni jooksul, et minna punktist C hotelli B asukohta. Traditsiooniliselt võis kasutada 

bussi, rongi, trammi, metroo, taksot ja muid vahendeid. 
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Joonis 8.6.3. Autonoomne ratastool külalislahkuses8 

Transpordi uuendustehnoloogiad aitavad vältida inimeste transporditeenust ja annavad reisijatele 

võimaluse iseteenindamiseks transpordivahenditel. See on auto rent, ühissõidukite kasutamine jne. Need 

on enamasti ökoloogiliselt ohutud ja varustatud navigatsioonisüsteemidega. Parimad kohalikud 

transpordivahendid on isesõitvad autod ja lendavad autod, mis ei vaja külalise transpordijuhtimise 

võimeid. 

A või sisetransport oli varem seotud külalise füüsilise tööga, et minna ja tuua pagas pagasi kaudu tuppa. 

Mõnes hotellis toodi pagas ja külaline, kuni hotellitöötaja teenindas tuba. Uuenduslik sisetranspordi 

kontseptsioon nõuab külaliste automatiseerimist ilma hotelli töötajate käsitsi või informatiivse toeta. 

Biomeetriline isikutuvastussüsteem peaks külalise ära tundma, pakkuma välja autonoomse ratastooli 

inimese ja pagasi transportimiseks koridoride, liftide, toaukse kaudu kuni ruumi sisemuseni. Isiklikel 

reiside virtuaalsetel assistentidel peaks olema võimalus hoida pidevat kontakti kõigi asjaomaste 

teenusepakkujatega ja tagada mugav isiklik kontaktivaba liikumine hotelli sise- ja välistingimustes. 

Turvalisus ja turvalisus kohaliku transpordi uuenduste osas 

Külaliste, nende vara ja isikliku teabe turvalisuse tagab isiklik biomeetriline juurdepääs hotellisüsteemi 

ühenduskohtadele. Hotelli turvasüsteem peab külalisele vastu tulema ja seda koridoride ja liftide kaudu 

tagama, kuni ruum ootab transpordiõnnetuste vältimist, ratastooli nõuetekohast toimimist, biomeetrilisi 

tuvastusseadmeid, külalise tervist, mõõtes temperatuuri, nõmme rütmi ja kehaosade normaalset 

liikumist, ette näha teiste võimalikke sobimatuid tegevusi ja võtta näost rahulolumärke, kui külaline jõuab 

sihtkohta. 

Erivajadustega külalisi tuleb tunnustada ja neile tuleb pakkuda erilist tuge. 

See on oluline öösel parkimiskohtades, hotellide lähedal asuvates territooriumides, koridorides, roolides 

jne, kus võib kahjustada külalise turvalisust. Hotelli turvasüsteemid peavad jäädavalt ootama ja ära 

tundma iga registreerimata isiku, et vältida juurdepääsu hotellile ja külalistetubadesse. 

                                                      
8 https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/ 

https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/
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Karantiini- või pandeemiaolukordade puhul, kui on kohustuslik omada maske ja hoida inimeste 

vahekaugust koridorides, treppidel, liftides jne, tuleb ette näha spetsiaalsed jälgimissüsteemid ja 

turvaprogrammid. Ebatavalise tegevuse korral peavad mõned häiresüsteemid külalistele meelde 

tuletama julgeolekuküsimused. 

 

Pärast külalistega seotud tervise- või kuritegevuse probleemide äratundmist peavad hotellide 

ootussüsteemid viivitamatult kutsuma hädaabi- või turvatöötajad, et tagada külalisele viivitamatu abi. 

 

Lisa 1: Näited nutika külalislahkuse parimate tavade kohta 

Tööriistakast nutika külalislahkuse parimate tavade näidetega on leitav lingilt:  

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf 

 

  

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf
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Lisa 2: Testküsimuste maatriks 

1. Kursuse ülevaade, metoodika ja virtuaalsed tööriistad 

 
 Teemad Q A1 A2 A3 A4 Õige A 

1.  Nutikas 

külalislahk

use 

enesetäien

damise 

metoodika 

Tehnoloogia 

on: 

Teadus 

tehnoloogiate 

kohta 

Teadus 

tehniliste 

seadmete 

kohta 

Teadus oskuste 

ja kunstide 

päritolu ja 

arengu kohta 

Geenitehnolo

ogia 

3 

 

2.   Mis on 

õppeüksus? 

Inimese 

tegevusprogramm 

Üks 

koolipoiss 

Üks haridusaine Üks 

haridusasutus 

1 

3.   Õppimine on: Enesetäiendamine 

genoomi alusel 

Õpetaja või 

professor 

Haridus Erinevate 

inimeste jaoks 

erinevalt 

1 

4.   Mängu eesmärk 

on: 

Õppimine 

tegevusprogrammi

de vaimse 

simulatsiooni 

kaudu 

Aja 

raiskamine 

Aja veetmine Millegi 

jäljendamine 

1 

5.   Õppevorm 

läheb üle 

järgmiselt: 

Alates haridusest 

kuni 

enesetäiendamisen

i 

Alates 

enesetäien

damisest-

haridusse 

Alates 

haridusest kuni 

virtuaalsuseni 

Õppimisest 

metafüüsikani 

1 

6.   Õppesisu läheb 

üle: 

Metafüüsikast 

virtuaalini 

Virtuaalist 

metafüüsik

ani 

Metafüüsikast 

haridusse 

Alates 

enesetäienda

misest kuni 

virtuaalini 

1 

7.   Milline on 

sünteetiline 

õppimise 

etapp? 

Autokraatne näost-

näkku haridus 

Demokraatl

ik segaõpe 

Liber 

Enesetäiendami

ne 

Erinevate 

kultuuride 

jaoks erinevalt 

3 

8.   Tulevik kuulub: Rühmaõpe Individuaal

ne 

enesetäien

damine 

Individuaalne 

haridus 

Rühmaõpe 2 

9.   Tulevased 

teadmised on 

järgmised: 

Verbaalne Kirjutatav Virtuaalne Visuaalne 3 

10.   Tulevased 

koolid on: 

Suured hooned Virtuaalne 

ümbrus 

Kodu Raamatukogu 2 

11.   Tulevane 

õpetaja on: 

Määratud õpetaja Valitud 

mentor 

Valitud õpetaja Määratud 

mentor 

2 

12.   Tulevane 

tunnetus on: 

Analüüs Süntees Koostamine Eeldus 2 

13.   Tuleviku 

maailmavaade 

on järgmine: 

Asjasfäär, element-

aatom 

Maailma 

arenguspira

al, 

Universumi 

hüpe 

Meelte antud 

reaalsus 

Füüsiline 

maailm 

2 

14.   Tulevane 

metoodika on: 

Skolastika Virtuaalsus Küberneetika Geneetika 2 

15.   Tulevane 

loogika on 

järgmine: 

Ametlik Dialektiline Virtuaalne Digitaalne 3 

16.   Tulevane eetika 

on: 

Lojaalsus Vastutus Digitaalne Plokketid 2 
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17.   Tulevane äri on: Nutikas 

innovatsioon 

Jätkusuutlik 

arendus 

Majandus Virtuaalne 

modelleerimin

e 

1 

18.  Virtuaalne 

enesetäien

damise 

portal 

Virtuaalse 

enesetäiendusp

ortaali eesmärk 

on: 

Õppimine ja 

koolitus 

Koolitus Uurimine ja 

kinnitamine 

Õppimine, 

koolitamine, 

eksamineerimi

ne ja 

sertifitseerimi

ne 

4 

19.   Millised 

küsimustega 

töötamise 

režiimid on 

saadaval? 

Ülevaatus, koolitus, 

eksam 

Rong Eksam Rong ja 

eksam 

1 

20.   Kui palju 

küsimusi on 

ühe treeningu 

jaoks piisav? 

10 1 20 5 1 

21.   Kuidas treenida 

ja eksameid 

hoida? 

Proovige kuni kolm 

korda järjest, 

saades 10 - ainult 

suurepärane, 

seejärel alustage 

eksami sooritamist 

Sõltub 

sinust 

Proovige kuni 

üks kord, kui 

saate 10 - ainult 

suurepärane, 

seejärel jätkake 

eksami 

sooritamist 

Proovige 

kõigepealt, 

eksam - kui 

olete valmis 

1 

22.   Kui erinevad on 

rongi- ja 

eksamirežiimid? 

Rongirežiimis on 

nähtav teooria, 

eksamil - ei 

Eksamirežii

mis on 

nähtav 

teooria, 

rongis - ei 

Mõnikord 

erineb 

Ei erine 1 

23.   Parim 

enesetäiendami

ne toimub 

järgmiselt: 

Teooria lugemine, 

küsimuste ja 

vastuste 

ülevaatamine, 

püüdmine vastata 

kuni kõrgeima 

märgini 

Proovin 

vastata 

küsimustele

, lugeda 

teooriat 

Küsimustele 

vastamise 

proovimine, 

küsimuste 

läbivaatamine 

Küsimuste 

läbivaatamine 

ja neile 

vastamine 

1 

24.   Kas on kasulik 

seansside 

tulemusi 

salvestada? 

Kohustuslik, et 

vaadata 

enesetäiendamise 

ajalugu ja 

edusamme 

Pole vajalik Sõltub sinust Ainult 

eksamirežiimis 

1 

25.   Milline on 

enesetäiendami

se sihtmärk? 

3 korda järjest 10 - 

ainult suurepärane 

Positiivne: 

5-10 korda 

Sama kõrgel kui 

parem 

Sõltub 

õppimise ajast 

1 

26.  Innovatsio

oni 

psühholoo

giline 

enesetäien

damine 

iGenius 

Kes on Genius? Inimene ületas aja Sündinud 

äärmiselt 

arenenud 

mõnede 

positiivsete 

omadusteg

a 

Sündinud 

äärmiselt 

arenenud 

teatud 

funktsioonideg

a 

Ajaloos 

märgitud 

kuulsus 

1 

27.   Kas igast 

inimesest võib 

saada geenius? 

Jah Sündis 

ainult 

geeniusena 

Kui tema 

geniaalsus 

muutub 

inimestele 

oluliseks 

Ainult 

võimude loal 

1 

28.   Kes on 

Geeniuse 

vastand? 

Ori Piiratud 

intelligents

usega 

inimene 

Mitte edukas 

inimene 

Palgatööline 1 

29.   Milline Nutikus, Rikkad Omades palju Õnnestumine 1 
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funktsioonide 

komplekt on 

geeniuseks 

saamiseks 

kohustuslik? 

uuenduslikkus, 

otstarbekus, 

paindlikkus ja 

reaalsus 

vanemad ja 

palju raha 

mõjukat sõpra 

30.   Kas on võimalik 

parandada oma 

geniaalsuse 

omadusi? 

Jah Ei Mõnikord Omades palju 

raha 

1 

31.   Kuidas saada 

geeniuseks? 

Järgida portaali 

iGenius küsimusi ja 

edasisi juhiseid 

See on 

võimatu 

Oodake, kuni 

teie 

algupärased 

tunnused 

võetakse vastu 

Et luua oma 

arusaam 

geniaalsusest 

1 

32.  Nutikas 

külalislahk

us VKEde 

enesetäien

damise 

tööriist 

iHsat 

Mis on iHsati 

enesehindamise 

tööriista 

eesmärk? 

Aidata 

külalislahkuse 

VKEdel areneda 

aruka 

külalislahkuse 

tasemele 

Enesehinda

mine aruka 

külalislahku

se kohta 

Näha oma 

kohta 

külalislahkuse 

turul 

Õppida, 

kuidas 

täiustada 

külalislahkuse 

sektoris 

nutikust 

1 

33.   Mis on "tark 

külalislahkus"? 

Saavutasid 

külalislahkuse 

äritegevuse 

kõrgeima taseme 

Arukas 

hotelli 

omanik 

Külalislahkuse 

üksuse targad 

töötajad 

Hotell 

nutikatele 

tarbijatele 

1 

34.   Millised 

sammud viivad 

aruka 

külalislahkuse 

kvaliteedini? 

Füüsiline, 

majanduslik, 

roheline, 

jätkusuutlik ja 

arukas kasv 

Nutika 

hotelli 

projekteeri

mine ja 

ehitamine 

Turismiturul 

levitada, et 

olete tark 

külalislahkuse 

üksus 

Kui nimetada 

oma hotelli 

nutikaks 

1 

35.   Kuidas iHsat 

aitab teie 

ettevõtte 

nutikust 

suurendada? 

Püsiv 

enesehindamine 

iHsati küsimuse 

täiustatud 

uudsuste 

tutvustamise 

põhjal 

Püsiv 

enesehinda

mine iHsati 

küsimuste 

põhjal 

Arenenud 

uuenduste 

püsiv 

enesetutvustam

ine 

Kord 

enesehindami

ne iHsati 

küsimuste 

põhjal 

1 

36.   Kuidas on tarku 

tarka hotelli 

uuendada? 

Üks kord, et 

tutvustada 

parimaid uuendusi 

Värskendag

e oma 

VKEd 

pidevalt, 

otsides 

alati kõige 

uuenduslik

umaid 

kogu 

maailmas 

Värskendage 

oma VKEd 

pidevalt, 

otsides alati 

teie piirkonna 

kõige 

uuenduslikumat 

Värskendage 

oma VKEd 

pidevalt, 

otsides alati 

teie linna 

kõige 

uuenduslikum

at 

2 

37.  Nutikas 

külalislahk

us VKEde 

ettevõtluse 

innovatsio

oni tööriist 

iProject 

Virtualiseeritud 

innovatsiooniva

hendi iProject 

eesmärk 

Innovatsiooniproje

kti loomine, 

hindamine ja 

rakendamise 

jälgimine 

Õppida, 

kuidas 

innovatsioo

n loob ja 

hindab 

Uurida 

asjakohasuse 

uuendust 

Investori või 

omaniku jaoks 

innovatsiooni 

demonstreeri

miseks 

1 

38.   Milliseid 

innovatsiooni 

hindamise 

tööriistu 

iProjectis 

kasutatakse 

Uudsus, arukas 

innovatsioon, 

turunõudlus ja 

ettevõtte 

kasumlikkus 

Turunõudlu

s ja äriplaan 

Uudsus ja 

nutikus 

Nutikus ja 

ettevõtte 

kasumlikkus 

1 

39.   Mis on uudsus? Toote või teenuse 

pidev trend, 

Mida pole 

kogu 

Mida teie 

piirkonnas pole 

Mida hotellis 

ei eksisteeri 

1 
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võrreldes 

väljaminevaga 

maailmas 

olemas 

40.   Millised on 

nutikuse 

uuenduse 

majanduslikud 

kriteeriumid? 

Suurem tööviljakus 

- vähem käsitööd 

Väike 

reostus 

Inimeste pikem 

eluiga 

Tarbijate õnn 1 

41.   Millised 

turundusnäitaja

d aitavad 

hinnata 

innovatsiooni 

sobivust? 

Vastuvõetav 

nõudlus, hind, koht 

ja uue toote 

reklaam 

Uuenduslik

u toote 

vastuvõetav 

hind 

tarbijatele 

Vastuvõetav 

koht ja aeg 

uuendusliku 

toote 

tarnimiseks 

Uuendusliku 

toote 

vastuvõetav 

reklaamimine 

1 

42.   Kui palju 

aastaid peab 

teie ärimudel 

pakkuma? 

Kuni 10 5-9 1-4 Nagu vajatud 1 

43.   Milline 

puhaskasum on 

vahendis 

positiivse 

innovatsiooniva

likuna ette 

nähtud? 

10 aasta pärast 

rohkem kui miljon 

eurot 

10 aasta 

pärast 

rohkem kui 

10 miljonit 

eurot 

Viie aasta 

pärast rohkem 

kui 100 tuhat 

eurot 

Viie aasta 

pärast rohkem 

kui 100 tuhat 

eurot 

1 

44.   Vastuvõetav 

innovatsioon 

on siis, kui: 

See on uus, 

nutikas, nõudlik, 

teostatav ja 

kasumlik 

See on 

rakendatav 

ja kasumlik 

See on 

kasumlik 

See on tark ja 

uus 

1 

 

 

2. Nutikad külalislahkuse teemad 
 

 Teemad Q A1 A2 A3 A4 Õig

e  

45.  Arukas 

külalislahkuse 

genees 

Euroopa Liitu 

on äärmiselt 

vaja: 

Rahu Kasv Peatage 

kliimamuutu

s 

Relvastamise 

peatamine 

2 

46.   Nutika 

külalislahkuse 

metoodiline 

alus on 

järgmine: 

Ringmajandus 

3.0 

Ringmajandus 

1.0 ja 2.0 

Majandus Jätkusuutlik arendus 1 

47.   Majanduse 

kõrgeim 

põhimõte on: 

Nutikus Keskkonna 

säästmine 

Inimeste 

tervis 

Suurim SKP 

(sisemajanduse 

koguprodukt) 

1 

48.   Füüsilise kasvu 

ressursid on: 

Materjalid ja 

energia 

Kontoritöö ja 

käsitöö 

Puhtad 

tehnoloogia

d 

Nutikad tehnoloogiad 1 

49.   Rohelise kasvu 

rakendused on 

järgmised: 

Turundus Tuul, päike, 

elektriline 

liikuvus, 

nutikad majad 

jne. 

Heaolu, 

geenitehnol

oogia, 

elundite 

taastamine 

Tehisintellekt, 

robootika, 

virtuaalreaalsus 

2 

50.   Jätkusuutliku 

kasvu näitajad 

on järgmised: 

Majanduslik, 

ökoloogiline, 

sotsiaalne ja 

vastutustundlik 

Majanduslik ja 

ökoloogiline 

Inimeste 

õnn 

Majanduslik 1 

51.   Aruka 

majanduskasv

u tagasiside 

Kasum Kliima ohutu Inimeste 

eluiga 

Õnn 4 
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on järgmine: 

52.   Tehisintellekti 

alus on 

järgmine: 

Inimese 

enesejuhtimise 

tsükkel 

Parim 

mõtlemine 

Enamuse 

tähendus 

Parimad 

teadussaavutused 

1 

53.   Külalislahkuse 

äri peamine 

tegija on: 

Suured osalused Väikeettevõtte

d 

Keskmised 

ettevõtted 

Pereäri 4 

54.  Turismiäri 

jätkusuutlik 

innovatsioon 

Milline on 

VKEde 

praktika 

innovatsioonit

sükli etapp? 

Kommertsialisee

rimine 

Alusuuringud Rakendusuu

ringud 

Areng 1 

55.   Kes on nutika 

külalislahkuse 

äri peaosaline? 

Tarbija VKEd Turismiühin

g 

Osariik 2 

56.   Külalislahkuse 

tsüklid 

koosnevad: 

Turundus, 

kommunikatsioo

n, majutus, 

toitlustus, 

heaolu ja kohalik 

transport 

Planeerimine, 

otsuste 

tegemine, 

rakendamine 

ja kontroll 

Turu -

uuringud, 

teenuste 

kavandamin

e, teenuste 

rakendamin

e, kasumi 

loendamine 

Broneerimine, majutus, 

toitlustus ja heaolu 

1 

57.   Külalislahkuse 

äritegevuse 

peamine 

näitaja on: 

Töö tootlikkus Külastajate arv Käive Ettevõtte kasumlikkus 1 

58.   Kui 

vähendamisek

s on vaja kõige 

suuremat 

nutikust: 

Kontorikulud Käeline töö Energia Materjalid 2 

59.   

Turismiäri 

nutikas 

innovatsioon 

Milline lause 

kuulub turismi 

kvalitatiivse 

ülemineku 

sünteetilisse 

etappi: 

Füüsiline turism 

on heaolu 

Füüsiline 

turism on 

reisijate jaoks 

liiga saastav ja 

riskantne 

Virtuaalturis

m 

võimaldab 

täita kõik 

turistide 

nõudmised, 

vältides 

reisimist ja 

keskkonna 

saastamist 

Igasugune välisreis on 

naljakas 

3 

60.   

 

Millised 

tehnilised 

lahendused 

praegu 

virtuaalturismi 

ajutiselt 

piiravad? 

Nägemine ja 

kuulmine 

Maitse ja 

puudutus 

Lõhn Puudutus, maitse ja 

lõhn 

4 

61.   
Palun valige 

õige lause: 

VR hõlmab 

selliseid 

tehnoloogiaid 

nagu liitreaalsus 

(AR), laiendatud 

reaalsus (XR) ja 

segareaalsus 

(MR). 

AR hõlmab 

selliseid 

tehnoloogiaid 

nagu 

virtuaalne 

reaalsus (VR), 

segareaalsus 

(MR) ja 

laiendatud 

reaalsus (XR) 

XR hõlmab 

selliseid 

tehnoloogiai

d nagu 

liitreaalsus 

(AR), 

virtuaalne 

reaalsus 

(VR) ja 

segareaalsus 

(MR). 

 

MR hõlmab selliseid 

tehnoloogiaid nagu 

liitreaalsus (AR), 

laiendatud reaalsus 

(XR) ja virtuaalne 

reaalsus (VR). 

3 

62.   Kuidas on Enamasti See luuakse See on VR -is pole 2 
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kaasahaarav 

tunne VR -is? 

luuakse 

nägemise ja heli 

abil. 

enamasti 

nägemise ja 

heli abil, kuid 

mõnel juhul 

võib lisada ka 

lõhna ja 

kombatavaid 

stiimuleid. 

loodud 

tehnilise 

käsitsi 

süsteemi 

abil. 

ümbritsevat tunnet. 

63.   Virtuaalne 

reaalsus on 

seotud ainult 

hasartmängut

ööstusega: 

Jah Ei Sageli Mõnikord 2 

64.   Mis on 

liitreaalsuse 

(AR) õige 

määratlus: 

AR on digitaalse 

makse vorm. 

AR on 

tehnoloogia, 

mis katab 

arvuti loodud 

sisu reaalses 

keskkonnas. 

AR on 

tehnoloogia, 

mis 

ühendab 

reaalse 

maailma 

arvutimaail

maga 

AR on hotellide 

arvutisüsteem. 

2 

65.   Mitu 

tehnoloogiat 

on hõlmatud 

laiendatud 

reaalsuse 

mõistega? 

Ainult üks, 

laiendatud 

reaalsus ise. 

Kaasatud on 2 

tehnoloogiat. 

See on 

katusmõiste, 

mis hõlmab 

liitreaalsust 

(AR), 

virtuaalset 

reaalsust 

(VR) ja 

segareaalsus

t (MR) 

Selle terminiga pole 

seotud tehnoloogiat. 

3 

66.   Valige õige 

lause: 

Mix Reality 

kasutab meie 

tegelikku 

keskkonda, kuid 

keskkonda saab 

oluliselt muuta, 

lisades 

reaalsetele 

ankurdatud 

digitaalsed 

objektid. 

Mix Reality 

muudab ruumi 

keskkonna, 

muutudes 

virtuaalseks 

reaalsuseks. 

Mix Reality 

sündis 

vaiketehnol

oogia tõttu 

VR-i 

loomisel. 

Mix reaalsus võib luua 

virtuaalse maailma 

kasutajatele samas 

ettevõttes. 

1 

67.  Turismi VKEde 

innovatsiooni 

nutikad 

põhimõtted 

Kes on 

külalislahkuste

enuse 

kommunikatsi

ooni pooled? 

Teenusepakkuja-

tarbija 

VKE-riik Omanik- 

personal 

Tarbija ja sularaha 1 

68.   Milline on 

jätkusuutliku 

innovatsiooni 

vastutuse 

põhimõte? 

Tarbija vastutus 

hotelli vara ees 

VKEde vastutus 

kohalike 

seaduste eest 

Teenusepak

kuja ja 

tarbija 

vastutus 

tänapäeva ja 

tulevase 

põlvkonna 

ees 

Töötajate vastutus 

hotelli omaniku ees 

3 

69.   Külalislahkuste

enuse 

keerukus 

tähendab 

järgmist: 

Hooldage kõiki 

teenusetsükleid 

turundusest, 

suhtlusest, 

majutusest, 

toitlustusest, 

heaolust kuni 

Hoolitse ainult 

majutuse eest 

Hoolitse 

majutuse ja 

toitlustuse 

eest 

Hoolitse majutuse, 

toitlustuse ja heaolu 

eest 

1 
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kohaliku 

transpordini 

70.   Terviklik 

lähenemine 

hõlmab 

järgmist: 

Majutus ja ainult 

biogeenne 

Biogeensed, 

ohutuse ja 

tervise, 

suhtlemise, 

enesehinnangu 

ja 

eneseväljendus

e nõudmised 

Majutus ja 

suhtlemine 

Majutus ning ohutus ja 

tervis 

2 

71.   Ettevõtluse 

kasvu arukus 

peaks 

põhinema: 

Füüsiliste, 

majanduslike, 

roheliste, 

jätkusuutlike ja 

arukate 

kasvuetappide 

hüpe 

Töötab 

tsükliliselt 

tehnilist ja 

sotsiaalset 

enesejuhtimiss

üsteemi, 

sealhulgas 

tarkvara, 

tehisintellekti 

ja 

innovatsioonit

eenust. 

Tervise ja 

töötajate 

ning 

tarbijate 

turvaliste 

töötingimu

ste 

tutvustami

ne. 

Puhaste tehnoloogiate 

kasutuselevõtt, mille 

eesmärk on 

vähendada 

keskkonnareostust 

ning jäätmekäitluse ja 

ringlussevõtuga 

seotud kulusid. 

1 

72.   Tehniline 

rakendatavus 

nõuab: 

Uuenduse 

olemasolevad 

tehnilised 

lahendused, 

arvestades riist- 

ja 

tarkvaraseadmei

d. 

Tarbijate huvi VKEde huvi Ühiskonna huvid ja 

seadusandlus 

1 

73.  Nutikad 

külalislahkuse 

uuenduslikud 

lahendused ja 

rakendused, 

mis sobivad 

turismiäriks 

Nutikas 

turundus on: 

Kohalik Piirkondlik Rahvuslik Globaalne 4 

74.   Nutikas 

suhtlus on: 

Virtuaalne Näost näkku Telefoni teel E-posti teel 1 

75.   Nutikas 

majutus on: 

Praktiliselt 

isetoimiv 

Käsitsi juhitav Automatisee

ritud 

Tarbijani 1 

76.   Nutikas 

toitlustamine 

on: 

Praktiliselt 

isikupärastatud 

ja 

automatiseeritud 

Käsitsi 

serveeritud 

Rootsi laud Tarbijani 1 

77.   

 

Nutikas heaolu 

on: 

Praktiliselt 

isikupärastatud 

ja 

automatiseeritud 

Käsitsi 

serveeritud 

Automatisee

ritud 

Tarbijani 1 

78.   Nutikas 

kohalik 

transport on: 

Praktiliselt 

isikupärastatud 

ja 

automatiseeritud 

Käsitsi 

serveeritud 

Automatisee

ritud 

Tarbijani 1 

79.  Nutika 

külalislahkuse 

uuenduste 

eelised 

turismiärile ja 

ühiskonnale 

Arukas 

külalislahkus 

suurendab 

tööviljakust? 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 

80.   Arukas 

külalislahkus 

suurendab 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 
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kõrgtehnoloog

iliste 

töökohtade 

arvu: 

81.   Arukas 

külalislahkus 

suurendab 

ettevõtte 

kasumlikkust: 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 

82.   Arukas 

külalislahkus 

suurendab 

sotsiaalset 

vastutust: 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 

  Arukas 

külalislahkus 

toob kaasa 

puhta 

keskkonna 

tõusu: 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 

83.   Arukas 

külalislahkus 

suurendab 

inimeste 

eluiga: 

Jah Ei Osaliselt Mõnikord 1 

 

3. Nutikas külalislahkuse uuendus 
 

 Teemad Q A1 A2 A3 A4 Õige  

84.  Turundusli

k 

innovatsio

on 

Kõige targem 

turismiturg 

koosneb 

enamasti: 

Teenusepakkuja 

püsikliendid 

Kohalikud - 

riiklikud kliendid 

Globaalne - 

pühendatud 

ülemaailmsetele 

klientidele 

Sõltub 

aastaajast 

3 

85.   Kõige targem 

turismiturundu

s on enamasti: 

Otsige kliente Külalislahkusteenu

se reklaam 

Turu uurimine ja 

moodustamine 

Külaliste 

küsitlus 

3 

86.   Kõige targem 

turundus, 

mida eelistate? 

Tuntud, heaks 

kiidetud oma 

praktikaga 

Igal uuel hooajal 

püütakse õppida 

eelmiste aastate 

õppetunde 

Pidev 

uuenduslike 

turunduskogemu

ste otsimine ja 

kasutamine 

Kõige 

uuendusliku

m - aja 

ületamine 

4 

87.   Kõige 

uuenduslikum 

turu -uuring 

on siis, kui: 

Turgu uurib juht Turgu uurivad 

meie enda 

turundusspetsialist

id 

Turgu uurib 

spetsialiseerunud 

ettevõte 

Turu-

uuringuid 

teostab 

pidevalt 

turismiteenu

ste 

võrgustik 

4 

88.   Kõige 

uuenduslikum 

turuteenus on 

järgmine: 

Turismiteenuseid 

arendab juht 

Teenused loovad 

teie enda 

turundusspetsialist

id 

Teenust arendab 

spetsialiseerunud 

ettevõte 

Teenuse 

atraktiivsus 

aitab luua 

ülemaailmse 

turismivõrg

ustiku 

4 

89.   Milliseid 

tarbijate 

nõudmisi 

teenuse 

loomiseks 

võtate 

Mis olid 

eelmistel 

aastatel 

Viimane Tänapäeval 

nõuab 

Tuleviku 

nõudmised 

4 

90.   Kõige Teenuste hinnad Teenuste hinnad Teenuse hinna Turismivõrk 4 
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uuenduslikum 

hinnakujundus 

on siis, kui: 

määrab juhataja määravad teie 

turundusspetsialist

id 

määrab 

spetsialiseerunud 

ettevõte 

aitab 

määrata 

meie 

teenuste 

hindu 

91.   Kõige 

uuenduslikum 

reklaam on 

siis, kui: 

Reklaami eest 

hoolitseb 

juhataja 

Reklaami teevad 

oma 

turundusspetsialist

id 

Seda reklaamib 

spetsialiseeritud 

ettevõte 

Turismivõrk 

aitab meie 

teenuseid 

reklaamida 

4 

92.   Kõige 

uuenduslikum

ad küsitlused 

on järgmised: 

Külalise 

lahkumisel 

vastuvõtust 

Saadame 

külalistele e -kirju 

Külalisi küsitleb 

spetsialiseeritud 

ettevõte 

Turismiteen

uste 

võrgustik 

küsitleb 

külalisi 

4 

93.  Kommunik

atsiooni 

innovatsio

on 

Kõige targem 

reklaam on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

94.   Kõige targem 

broneering on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

95.   Kõige targem 

suhtlus hotellis 

viibimise ajal 

on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

1 

96.   Pakkuda saab 

kõige 

targemaid 

lisateenuseid: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

97.   Kõige targem 

tagasiside 

viibimise ajal 

on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

98.   Kõige 

targemad 

külalised on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

99.   Kõige targem 

arve on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Kirja teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

100.   Kõige targem 

makse on: 

Sularahas Pangakaardiga Ettemaks 

pangaülekandeg

a 

Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

101.   Kõige targem 

maksetšekk 

on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

102.   Kõige targem 

tagasiside 

pärast 

peatumist on: 

Otseselt, näost 

näkku 

Telefoni teel E-posti teel Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

103.   Kõige arukam 

raamatupidam

ine on: 

Käsitsi 

raamatupidamin

e 

Tarkvara 

kasutamine 

Välised 

raamatupidamist

eenused 

Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

104.   Kõige arukam 

raamatupidam

isaruanne on 

järgmine: 

Aruannete 

saatmine 

Tarkvara 

kasutamine 

Välised 

raamatupidamist

eenused 

Praktiliselt 

Interneti 

kaudu 

4 

105.  Majutusin

novatsioo

n 

Parim 

majutushoone 

on: 

 

Kulunud Päris vana Renoveeritud Uus ehitus 4 

106.   Parim hoone G-H D-F C-B A 4 
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energiaklass 

on: 

107.   Kõige targem 

elektrivarustus 

on: 

Tsentraliseeritud 

elektrivõrgust 

Rohkem 

tsentraliseeritud 

elektrivarustust 

Rohkem oma 

elektritootmist 

Oma 

elektritootm

ine 

4 

108.   Kõige targem 

elektrienergiaa

llikas on: 

Fossiilkütuste 

põletamine 

Tuumaenergia Biokütuse 

põletamine 

Tuule-, 

päikese-, 

veeenergia 

4 

109.   Kõige targem 

soojusvarustus 

on: 

Tsentraliseeritud 

soojusvõrgud 

Kohalik 

tsentraliseeritud 

soojusvarustus 

Tubades 

elektriküte 

Nutikas 

kliimaseade 

4 

110.   Kõige targem 

soojusallikas 

on: 

Fossiilkütuste 

põletamine 

Biokütuse 

põletamine 

Geotermiline 

energia 

Tuule- ja 

päikeseener

gia 

4 

111.   Kõige targem 

külmutusallika

s on: 

Looduslik Väljatõmbeventilat

sioon 

Õhukonditsionee

r 

Nutikas 

soojuspump 

4 

112.   Kõige targem 

õhuventilatsio

on on: 

Väljatõmbeventil

atsioon 

Tsentraliseeritud 

ventilatsioon 

Õhukonditsionee

r 

Nutikas 

ventilatsioo

nisüsteem 

4 

113.   Kõige targem 

kliimaseade 

on: 

Pakub hotelli 

personali 

Külalise 

äranägemisel 

Automaatne 

kütte / 

ventilatsiooni 

juhtimine ruumis 

Nutikas 

kliimaseade 

4 

114.   Kõige targem 

ukselukk on: 

Mehaaniline lukk 

ja võti 

Koodilukk / 

elektrooniline 

kaart 

Lukustamata 

nutitelefoni 

toega 

Isik, kes 

tunneb luku 

ära 

4 

115.   Kõige targem 

valgusallikas 

on: 

Hõõglambid Päevavalguslambi

d 

LED tuled Nutikas 

valgustussüs

teem 

4 

116.   Kõige targem 

valgustuse 

juhtimine on: 

Reguleerimata 

valgustus 

Tsentraliseeritud 

valgustuse 

juhtimine 

Mehaaniline 

valgustuse 

juhtimine ruumis 

Automaatsel

t 

reguleeritav 

valgustus 

4 

117.   Kõige 

targemad 

aknakardinad 

on: 

Kardinate 

kangad 

Suletud 

aknaluugid 

ruloodele 

Automaatselt 

reguleeritavad 

rulood 

Klaasplaatid

e väänamine 

4 

118.   Kõige targem 

toa puhastus 

on: 

Käsitsi Tolmuimejaga Robotolmuimeja Nutikas 

puhastussüs

teem, 

mustuseta 

pinnad 

4 

119.   Kõige targem 

tulekahjuhäire 

on: 

Ei ole 

installeeritud 

Keskne 

tulekahjusignalisat

sioon 

Tuletõrjesüsteem Integreeritu

d nutika 

kodu 

süsteemiga 

4 

120.   Kõige nutikam 

voodi ja 

voodipesu on: 

Ainult 

magamiseks 

Mugav intiimseks 

lõõgastumiseks 

Individuaalselt 

reguleeritav 

voodi 

Nutikas 

reguleeritav 

voodi 

4 

121.   Kõige targem 

voodipesu 

vahetus on: 

Pestav 

voodipesu 

Ühekordsed 

voodipesu 

Paberist või 

plastist 

ühekordsed 

voodipesu 

Automaatne 

rulllehe 

vahetus 

4 

122.   Kõige targem 

prügi on: 

Kogunud 

kodutütar 

Prügikasti juurde Külalised ise 

majandavad 

jäätmed 

Ei mingit 

prügi 

4 

123.   Kõige targem 

jäätmete 

kogumine on: 

Prügilasse Sorteerimiseks Töötlemiseks Ei mingit 

raiskamist 

4 

124.   Kõige targem Ei loetud Raviasutustele Taaskasutatud Reovett 4 
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reovesi on: pole 

125.   Kõige targem 

heitvee soojus 

Ei loetud Taaskasutatud 

soojuspumpade 

abil 

Müümine Tagasi 

küttesüstee

mi juurde 

4 

126.   Targemad 

hiired püüavad 

: 

Külalisteni Näriliste püüdmise 

seadmed 

Kass töötas Ei mingeid 

närilisi 

4 

127.   Mida 

tähendab 

kliendikogemu

se (CX) 

tehnoloogia? 

 

See on 

digitaalne 

kogemus igas 

külalistetoas 

 

See on 

personalipõhine 

süsteem 

personalile 

See on 

tehnoloogia, mis 

paneb isikliku 

uksehoidja iga 

külalise taskusse 

See on 

hotellide 

automaatne 

avatud uste 

süsteem 

3 

128.   Kas digitaalne 

uksehoidja 

suudab 

lahendada 

konflikti 

hotelliklientide

ga? 

Jah 

 

Ei Sageli Mõnikord 2 

129.   Digital 

Concierges 

aitab külalistel: 

B Broneerimise 

ja peatumise 

küsimused 

B Viibimiseelsed ja 

-järgsed 

toimingud 

Külaliste kottide 

tuppa viimine 

Valikutes A 

ja B 

kirjutatud 

ülesanded 

4 

130.   Mis see robot 

on? (valige 

kõige 

täielikum 

vastus) 

See on masin, 

mis näeb 

füüsiliselt välja 

nagu inimlik 

android 

See on masin, mis 

on loodud 

konkreetsete 

ülesannete 

automaatseks 

täitmiseks 

See on virtuaalne 

masin, mis täidab 

mõningaid 

põhiülesandeid 

See on 

süsteem, 

mis sisaldab 

teavet selle 

kohta ja 

annab 

inimestele 

teavet 

2 

131.   Kas järgmine 

lause on õige? 

„Tactile 

Robots 

uuendab 

külalislahkust, 

kuna suudab 

pakkuda 

toateenindust 

klientide 

tubadesse ja 

hotellid võivad 

nende kulusid 

oluliselt 

suurendada„ 

Jah Ei Sageli Mõnikord 2 

132.    

Miks vallandas 

Henna Hotels 

robotid 2 

aastat hiljem? 

Nad ei suutnud 

klientide 

põhiküsimustele 

vastata 

Nad ei saanud 

külaliste passe 

välja printida 

Nende halva töö 

tõttu vajas hotell 

robotite vigade 

lahendamiseks 

rohkem inimesi 

Kõik muud 

vastused 

4 

133.   Milline 

järgmistest EI 

OLE 

füsioloogiline 

biomeetria 

Sõrmejälg Iiris Hääl Käsi 3 

134.   Käitumise 

biomeetria on 

järgmine: 

Klahvivajutus 

 

Allkiri Hääl Kõik muud 

vastused 

4 

135.   Milliste 

fraasidega on 

see seotud 

Pärast printimise 

jäädvustamist 

kasutavad 

Nende lihaste 

ainulaadseid 

voldikuid mõõtes 

Infrapunavalgusti

d läbivad 

nahapinda, kus 

Käe 

omaduste 

mõõtmine, 

1 
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sõrmejälgede 

biomeetriaga? 

 

 

 

keerukad 

algoritmid pilti 

unikaalse 

digitaalse 

biomeetrilise 

malli loomiseks. 

 

 

 

võivad 

biomeetrilised 

autentimisvahendi

d uskumatult 

täpselt tuvastada 

identiteeti 

 

 

 

 

nad imenduvad 

hapnikuga 

rikastatud verre 

 

 

 

 

nagu 

sõrmede 

pikkus ja 

laius, nende 

kumerus ja 

nende 

suhteline 

asend teiste 

käe 

tunnustega 

 

 

 

136.   Millised fraasid 

on seotud 

iirise 

äratundmisega

? 

Pärast printimise 

jäädvustamist 

kasutavad 

keerukad 

algoritmid pilti 

unikaalse 

digitaalse 

biomeetrilise 

malli loomiseks 

Nende lihaste 

ainulaadseid 

voldikuid mõõtes 

võivad 

biomeetrilised 

autentimisvahendi

d uskumatult 

täpselt tuvastada 

identiteeti 

Infrapunavalgusti

d läbivad 

nahapinda, kus 

nad imenduvad 

hapnikuga 

rikastatud verre 

Jäädvustage 

kapillaare 

silma 

sügavale, 

kasutades 

ainulaadseid 

infrapunaka

ameraid 

2 

137.   Biomeetriline 

tehnoloogia 

eristab 

unikaalseid 

omadusi, et 

kinnitada 

identiteeti ja 

parandada 

turvalisust 

Jah Ei Mõnikord Sageli 1 

138.   Mis on 

hotellitoa 

kõige olulisem 

element? 

Aken Riidekapp 

 

Voodi Peegel 3 

139.   Täitke fraas: 

„Nutikas ja 

uuenduslik 

sisekujundus…

” 

"… rõõmustab 

ainult silma ja 

pakub 

suurepärast 

külalisteelamust" 

 

"… mitte ainult ei 

rõõmusta silma ja 

pakub suurepärast 

külaliste 

kogemust, vaid 

parandab ka teie 

hotelli tegevuse 

tõhusust, 

suurendades 

kasumlikkust" 

"... parandab 

inimeste jaoks 

vajaliku töö 

hulka" 

 

"… muudab 

hotelli 

tegevuse 

vähem 

tõhusaks ja 

on liiga 

kallis, 

mistõttu on 

raske olla 

kasumlik" 

2 

140.   Valige kõige 

õigem vastus: 

Mida saab 

nutikas peegel 

teha, mida 

tavalised 

peeglid ei 

suuda? 

Näidake sellel 

oma kuju 

Vannitoa peegli 

juurde saate oma 

kalendri, ilmateate, 

e -posti, muusika, 

sotsiaalmeedia, 

video voogesituse, 

kodukontrolli, 

otseülekande ja 

palju muud 

Vaadake saunas 

olles filmi 

Vaadake 

hammaste 

pesemise 

ajal 

ilmastikku 

2 

141.   Nutika 

valgustustehn

oloogia abil 

on mõned 

ettevõtted 

suutnud 

nutikate LED -

valgustussüste

Õige Vale Mõnikord Sageli 2 
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emide 

kasutuselevõtu

ga parandada 

energiakulusid 

75 protsenti ja 

vähendada 

tootlikkust 20 

protsenti 

142.   Mida saavad 

targad 

energiahaldus

süsteemid 

teha? 

Nad kasutavad 

keerukaid 

masinõppe 

algoritme, et 

pidevalt 

analüüsida 

ajaloolist 

termodünaamika

t, kohalikke 

ilmastikuolusid 

ja tippkoormust, 

et optimeerida 

energiatarbimist 

reaalajas 

aastaringselt 

Võimaldab 

hotellidel paremini 

mõista oma 

energiavajadusi, 

automatiseerida 

nende tarbimist ja 

kohaneda 

reaalajas hõivatuse 

muutustega 

Lubage 

hotellipidajatel 

energiatarbimist 

jälgida, jälgida ja 

optimeerida. 

Ennustav 

hooldus 

võimaldab neil 

kasutada 

andurite 

andmeid 

raiskavate või 

ohtlike 

suundumuste 

tuvastamiseks ja 

hooldustöötajate 

hoiatamiseks 

enne, kui antud 

probleem 

suuremaks 

muutub 

Mitte ükski 

teine vastus 

1 

143.   Õhksoojuspu

mbad… 

 

… ettevõtetel 

kahekordne 

võimalus: 

vähendada 

võrgust 

energiatarbimist 

ja müüa 

üleliigne 

toodang tagasi 

sellesse võrku 

… lubage hotellidel 

säästa 

toiteallikatelt, kui 

neid ei kasutata 

võimaldavad 

soojuse 

ülekandmist 

hoone väljast 

väljast hoonesse 

(või vastupidi) 

koguda iga 

ainulaadse 

ruumi 

käitusaegad

ega seotud 

andmeid ja 

määrata 

neile 

tõhususe 

reitingud 

3 

144.   Kas nutikas 

veemajandus 

on eluks 

vajalik nõue ja 

iga hotell 

loodab 

kraamile ainult 

vee peal 

hoidmiseks? 

Jah Ei Mõnikord Sageli 1 

145.   Valige kõige 

õigem vastus: 

millised 

nutikad 

tehnoloogiad/

vormid 

hakkavad 

lähiajal 

hotellitööstust 

ümber 

kujundama? 

Nutikas 

valgustustehnol

oogia, nutikas 

energiahaldus ja 

arukas 

veemajandus 

Päikesepaneelide 

tehnoloogia ja 

automaatsed 

väljalülituspesad 

 

Õhksoojuspumba

d ja ennustav 

hooldus 

 

Kõik 

eelmised 

vastused 

4 

146.  

 

Toitlustam

ise 

Parim viis 

toidu ja 

Pakkuda 

töötajatele 

Palgata rohkem 

töötajaid 

Pakkuge 

töötajatele 

Inimlike 

vigade 

4 
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 uuendus tootmise 

kvaliteedi 

tagamiseks? 

 

 

kvalitatiivsemaid 

koolitusi 

 

 

 

 

sagedamini 

järelevalvet 

 

  

potentsiaali 

kõrvaldamis

eks 

kasutage 

uuendusi 

toitlustusäri

s 

 

 

147.   Millised on 

peamised 

toiduvalmista

mise 

uuendused? 

Maxifood ja 

molekulaarne 

kulinaaria 

3D 

toidutrükisüsteem, 

molekulaarne 

kulinaaria ja 

nanofood 

Molekulaarne 

kulinaarne ja 

lahtise tulega 

röstimine 

3D 

toidutrükisü

steem, 

Frulinox 

Hichef ja 

molekulaark

ulinaaria 

3 

148.   Toitlustusettev

õtete 

uuendused 

muudavad 

need 

ülesanded 

tõhusamaks: 

Puhtuse 

tagamine 

Külmiku 

temperatuuri 

registreerimine 

Kiirem toidu 

tellimine 

klientidele 

Kõik 

ülaltoodud 

4 

149.   Mis määrab 

toidu 

kvaliteedi ja 

maitse? 

Keemiline 

protsess 

Biokeemiline 

protsess ja 

füüsikaline 

protsess 

Valmistamisel 

kasutatud 

vürtside arv 

Biokeemilise

d, 

keemilised 

ja 

füüsikalised 

protsessid 

4 

150.   Millised on 

peamised 

toiduvalmista

mise 

uuendused? 

Maxifood ja 

molekulaarne 

kulinaaria 

3D 

toidutrükisüsteem, 

molekulaarne 

kulinaaria ja 

nanofood 

Molekulaarne 

kulinaarne ja 

lahtise tulega 

röstimine 

3D 

toidutrükisü

steem, 

Frulinox 

Hichef ja 

molekulaark

ulinaaria 

2 

151.   Kõige targem 

hommikusöök 

on: 

Suupisted Rootsi laud A la carte Individuaals

ed 

ettetellimus

ed 

4 

152.   Kõige targem 

toidu 

kohaletoimeta

mine on: 

Kohaletoimetami

ne 

Köögis keedetud Teenindatud toas Töödeldud 

3D 

printeriga 

4 

153.   Kõige targem 

toidujäätmed 

on: 

Prügilasse Loomade 

toitmiseks 

Ringlussevõetud 

bioreaktoris 

Ei mingeid 

toidujäätmei

d 

4 

154.   Kõige targem 

praadimisõli 

on: 

Prügilasse Kasutatakse 

mootori kütusena 

Müümine Pole 

kasutatud 

4 

155.  Tervise 

uuendus 

Kõige targem 

tualettpaber 

on: 

Ravile Sorteerimiseks Töötlemiseks Pole 

kasutatud 

4 

156.   Kõige targem 

tualett on: 

WC Tualett ja bidee Tualett koos 

bideega 

Elektroonilin

e tualett 

koos keha 

pesemise ja 

kuivati 

funktsioonid

ega 

 

 

4 
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157.   Kõige targem 

dušš on: 

 

 

Dušš vannis Dušikabiin Dušikabiin 

kehajugadega 

Nutikas 

dušš koos 

kuivatiga 

4 

158.   Kõige 

targemad 

termilised 

protseduurid 

on järgmised: 

Kuum dušš Vannituba dušiga Saunade ja 

kehajugade 

kompleks 

Nutikas 

saun 

4 

159.   Kõige 

targemad 

kuivatavad 

käed on: 

Käterätik Majapidamispaber Käte kuivati Veekraanid 

koos 

kuivatiga 

4 

160.   Kõige targem 

veekraan on: 

Käsitsi Puutevaba Automaatne Koos 

kuivatiga 

 

161.   Kõige arukam 

keha 

kuivatamine 

pärast dušši 

on: 

Riidest rätik Ühekordselt 

kasutatav rätik 

Kuuma õhu 

kuivati 

Nutikas 

dušš koos 

kuivatiga 

4 

162.   Kõige targem 

juuste 

kuivatamine 

on: 

Riidest rätik Ühekordselt 

kasutatav rätik 

Kuuma õhu 

kuivati 

Nutikas 

dušš koos 

kuivatiga 

4 

163.   Kõige nutikam 

duširuumi 

puhastus on: 

Käsitsi, 

mehaaniliste 

salvrätikutega 

Koos keemiliste 

puhastusvahendite

ga 

Looduslike 

puhastusvahendi

tega 

Mustad 

pinnad 

4 

164.   Kõige 

targemad 

kehapesud on: 

Ei ole tagatud Ühekordselt 

kasutatav seep, 

šampoon 

Tavaline 

šampoon seinale 

Nutikas 

dušisüsteem 

4 

165.   Kõige targem 

tervise- ja 

turvavaatlus 

hotellis/SPA -s 

on: 

Ei ole 

installeeritud 

Tähele pannud 

personal/vetelpääs

tja 

Tsentraliseeritud 

tervise- ja 

turvalisuse 

jälgimissüsteem 

videokaamerate 

abil 

Tervise 

jälgimine 

käekelladeg

a 

4 

166.   Targemad 

erivajadustega 

teenuse 

pakkujad on: 

Ei sobi Määratud personal Spetsiaalsed toad Paigaldatud 

on 

erivajaduste

ga nutikate 

külaliste 

abisüsteem 

4 

167.  Kohaliku 

transpordi 

innovatsio

on 

Kohalik 

transport 

sisaldab: 

 

Kõik reisivad 

kodust hotelli 

 

Transport 

siseruumides 

ainult hotellis 

Alates suurest 

üleminekukeskus

est kuni toa 

juurde hotellis 

Suurest 

üleminekuk

eskusest 

hotellini 

4 

168.   Milline 

transpordi 

kvalitatiivne 

järjestus on 

õige? 

Isiklik, avalik, 

individuaalne 

Avalik, isiklik, 

individuaalne 

 

Individuaalne, 

avalik, isiklik 

Avalik, 

individuaaln

e, isiklik 

 

3 

169.   Miks 

transpordisõid

ud on 

isesõitva 

kvaliteediga? 

Tundub 

uuenduslik 

 

Inimene ei saa 

ohutult sõita 

Rohkem 

mugavust 

 

Mitte kõigile 

inimestele 

 

2 

170.   Kas see on 

otsekontaktid 

Smart 

administratsio

oni hotellide 

administratsio

Jah 

 

Kliendi valikul Ainult 

hädaolukorras 

 

Ei 

 

3 
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oniga? 

 

171.   Kas on 

võimalik 

nutika hotelli 

jälgimissüstee

mist lahti 

ühendada? 

 

Jah 

 

Ei 

 

Kirjalikult 

sõlmitud 

kokkuleppel 

ainult 

administratsiooni

ga 

 

Ma saan 

seda ise 

teha 

 

3 

172.   Kõige targem 

kohalik 

transport on: 

Külalisteni Tasulised 

transporditeenuse

d 

Tasuta 

transporditeenus 

Tasuta 

nutikas 

transport 

4 

173.   Kõige targem 

kasutatav 

kütus on: 

Bensiin, diisel Fossiilne gaas Biogaas Elekter 4 

174.   Kõige targem 

autopesu on: 

Käsitsi Autopesu 

tööriistad ja 

vahendid 

Automaatne 

pesemine 

Mustad 

pinnad 

4 

175.   Kõige targem 

teenus 

erivajadustega 

külalistele on: 

Ei sobi Abi ratastooliga Kaasas elektriline 

ratastool 

Olemas on 

ka isejuhtiv 

elektriline 

tool 

4 

176.   Kõige targem 

tõus on: 

Trepid Mehaaniliselt 

juhitav lift 

Koodiga juhitav 

lift 

Külalised 

tunnevad 

ära nutika 

lifti 

4 
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Järeldused 

Nutikas külalislahkuse akadeemia on arenenud näide sellest, kuidas kõrgeimat nutikat lähenemisviisi 

saaks tänapäeval rakendada turismiteenuste ja -hariduse ühe kõige raskema valdkonna jaoks. 

Seistes silmitsi majanduse stagneerumise, kliimamuutuste, rände, sõdade ja jadapandeemiaga, eriti 

tänapäeval vastab COVID-19 külalislahkuse äriteenus hiiglaslikele probleemidele ning vajab 

uuenduslikke lähenemisviise ja muudatusi. Euroopa Innovatsiooniliidu ettepanekud teaduslike 

uuenduste kasutamiseks on hotellindussektoris kõige aktuaalsemad ja rakendatavamad. 

Antud juhul algatasid Leedu, Eesti, Kreeka ja Hispaania täiskasvanuõppe arendajad selle 

koolitusmetoodika koolitajatele Erasmus+ projektitoetuse raames. 

Metoodika koosneb arukast külalislahkuse äriteenusest ja õppimise olemusest, struktuurist, lingide 

avastamisest ja ajalooliste kvalitatiivsete suundumuste leidmisest minevikust, tänapäevast ja tulevikust. 

Rakendatud ringmajanduse lähenemisviis 3.0 võimaldas turismiüksuste füüsilise, majandusliku, rohelise, 

jätkusuutliku ja aruka kasvu konkreetseid kvaliteedihüppeid, et kujundada arukaid turismipõhimõtteid ja 

arenenud uuendusi üldistes teenusetsükli uuendusetappides: turundus, kommunikatsioon, majutus, 

toitlustus, heaolu ja kohalik transport. 

Koolitajad olid relvastatud selge hariduse ja enesetäiendamise virtuaalsete mudelitega, mis võimaldasid 

rakendada selle paindlikkust õppeprotsessis sõltuvalt olukorrast ja sihtrühmadest. 

SH-õppe sisu esitati üleminekuna akadeemiliselt kooliastmelt virtuaalsele enesetäiendamisele. SH-

hariduse vormi esitatakse näost näkku, segaõppes ja virtuaalses eneseõppes. Programmi praktiline osa 

koosneb 23,5 akadeemilise tunni kursusest, mis koosneb 6 SH -õppemoodulist: turundusinnovatsioon, 

kommunikatsiooniuuendus, majutusinnovatsioon, toitlustusinnovatsioon, heaolu -innovatsioon, 

kohaliku transpordi innovatsioon. 

Tööriistakastid, kus on suured parimate tavade materjalid, simulaatorid ja enesehindamise tööriistad, 

võimaldavad koolitajatel korraldada täiustatud õppe- ja enesetäienduskursusi nutika külalislahkuse 

kohta. 
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