
AUTOMATISCH IS DE TOEKOMST
Dometic biedt u een scala aan miniBars die past binnen de wensen van alle 

hotels. Eén van de producten die in een modern hotel niet mag ontbreken, is 
de automatische miniBar. Zodra de gast iets neemt uit de miniBar wordt dit 

automatisch geregistreerd op de rekening; het systeem genereert overzichtelijke 
rapporten zodat het personeel en management binnen het hotel nog meer 

inzicht heeft in de kosten en baten.  Met de nieuwste sensor technologie hebben 
we een betrouwbare miniBar ontwikkeld die eenvoudig te onderhouden is.

Thermen Bussloo als eerst HiPromatic miniBars
Succesvolle pilot bij Bussloo Thermen Wellness

In het eerste half jaar ná de opening van het 
hotel bij Bussloo Thermen Wellness had Fabian 
Dolman, directeur van het complex, ten minste 
één ‘vergissing’ ontdekt: de miniBars op de 73 
kamers voldeden niet. Zo kwam alsnog Dometic 
in beeld. Eerst via enkele testexemplaren van de 
groothandel, later in rechtstreeks contact met Dometic. 
“Wij zijn een innovatief bedrijf, voortdurend op zoek naar 
vernieuwingen ten gunste van onze klanten. Daarom 
was ik direct geïnteresseerd in de nieuwe generatie 
automatische miniBars”, vertelt Dolman enthousiast.  

Testomgeving
Maar Dometic temperde het enthousiasme enigszins: 
een dergelijke investering heeft een wel erg lange 
terugverdientijd bij het aantal kamers dat Thermen 
Bussloo Wellness & Hotel telt. In goed overleg is 
besloten er een pilot van te maken. Dometic heeft 
een inspirerende testomgeving voor dit nieuwe, 
volautomatische miniBarsysteem en Thermen Bussloo 
een innovatieve voorziening die perfect aansluit bij de 
filosofie van het bedrijf.

Twee uur winst per dag
Het automatische miniBarsysteem kent drie types: 30, 
40 en 60 liter absorptie (dus geluidloze) koelkastjes. Er 
kunnen 16 tot 55 producten in worden geplaatst. Als 
een klant een product uit de koelkast neemt wordt dit 
volledig automatisch in rekening gebracht. Het ‘matje’ 
onder het product signaleert welk product is uitgenomen. 
Het bijvullen van de miniBars kan worden beperkt 
tot alleen die koelkastjes waaruit iets is verwijderd:  
controle van de andere kan achterwege blijven. “Dat 
scheelt zo’n twee uur per dag”, aldus Dolman. Winst, 
winst en winst dus. Het systeem kent geen mechanische 
onderdelen en is dus onderhoudsvrij. 

Zigbee communicatie
De draadloze communicatie vindt plaats via Zigbee, bij 
uitstek geschikt voor draadloze verbindingen tussen 
apparaten op korte afstand. Het wordt in tal van 

industrieën gebruikt voor het doorsturen van 
sensor-gegevens en voor (proces)besturing 
(monitoring en controle) met behulp van 
sensoren. Zigbee is bijzonder energievriendelijk. 
Het Dometic miniBarsysteem maakt geen gebruik 
van Wifi, dat overigens wel in alle kamers voor 
de gasten beschikbaar is. Thermen Bussloo is 
hiervoor voorzien van 42 Wifi toegangspunten. 
Uitzonderlijk veel, het gevolg van de opbouw 
van het hotelgebouw met nagenoeg geluiddichte 
kamers.

Op elke miniBar is een duidelijke toelichting 
aangebracht die de hotelgast informeert over 
de automatische miniBar. De gast heeft twintig 
seconden om het product te bekijken: daarna 
wordt het in rekening gebracht. Thermen Bussloo 
overweegt het systeem buiten de miniBar uit te 
breiden met verzorgingsproducten. Ook niet aan 
koeling gebonden consumptieartikelen kunnen 
op deze wijze in een kamer worden aangeboden, 
zoals rode wijn, chips en snacks.

Windows software
De software achter het systeem is Windows-
georiënteerd, bijzonder veelzijdig maar toch 
eenvoudig te bedienen. Het is meertalig, 
password-beveiligd, bevat diverse alarmfuncties 
en kan de temperatuur van elke miniBar apart 
regelen (energiebesparing!). Het houdt verder 
de uiterste gebruiksdatum van producten bij 
en het kent een Happy Hour functie. Natuurlijk 
beschikt de software tevens over uitgebreide 
rapportagemogelijkheden.
Dolman van Thermen Bussloo: “Wij begrijpen 
dat het zijn van een pilot om extra aandacht 
vraagt. Maar we zijn hiermee wel het eerste 
hotel in Nederland met een geautomatiseerd 
miniBarsysteem en tot nu toe functioneert het 
perfect.”

Dometic heeft dus volautomatische miniBars. Maar waarom 
produceert Dometic ze en hoe zijn ze tot stand gekomen?

Ontwikkeling HiPromatic

We geven u graag een kijkje achter onze schermen. Aan het woord de specialisten uit onze fabriek in Siegen, 
Duitsland:

“We willen een systeem dat hoteliers helpt in het rendabel maken van de miniBars. De kosten van verlies en 
personele inzet wegen hierbij het zwaarst”, vertelt dhr Lambrecht, hoofd Business Development & Marketing Lodging EMEA. 
“Het uitgangspunt was een betrouwbaar systeem dat up-to-date informatie verschaft om zo het service niveau te verhogen 
en de kansen van consumptie te benutten. Verder stelt het F&B in staat om gericht bij te vullen waar het nodig is. Combineer 
dit met een handige PDA en een enkele werknemer is in staat 400 kamers per dag te servicen.” 

Mooie woorden, maar de techniek moest nog wel ontwikkeld worden. “In software en hardware kan natuurlijk heel 
veel, zo niet alles. Echter, het moet ook prettig werken zijn én de kosten moeten afwegen tegen de baten; de dagelijkse 
uitdagingen van een engineer!” lacht Hotel Operations Manager van Dometic, de heer Börner, ons toe. “De betrouwbaarheid 
van de geruisloze Dometic HiPro miniBars is voor ons de basis geweest. Van daaruit zijn we de communicatie gaan 
uitwerken met als hoogtepunt natuurlijk de mogelijkheid het volledige systeem draadloos aan te kunnen leggen 
zonder het bestaand hotel netwerk te belasten. Dit alles aangestuurd door gebruiksvriendelijke software.” 

De miniBars creëren hun eigen ‘mesh-network’ middels Zigbee en communiceren dit terug naar de PMS. Zigbee heeft als 
voordeel dat het niet wijd verspreid is onder consumenten en dus minder fraude gevoelig. Drukgevoelige folie registreert het 
verbruik. Börner vertelt: “We werken niet met infra-rood of microswitches zoals de meesten. Voor ons is de betrouwbaarheid 
van het grootste belang geweest. In een temperatuurgevoelige omgeving ondervonden we, in de testfase, veel teveel 
fluctuatie in de registratie door microswitches. Hierdoor hebben we wel wat vertraging opgelopen in de ontwikkeling maar 
uiteindelijk zijn we zeer tevreden over onze onderhoudsvriendelijke folie.

Met het speciaal ontwikkelde D-win software pakket, kunnen medewerkers heel eenvoudig de diverse mogelijkheden 
gebruiken die aan hun functie zijn toegekend; real time facturatie op de kamer, management rapporten, happy-hour functies, 
temperatuurinstellingen en energieconsumptie zijn slechts enkele features. Het per miniBar te wijzigen menu stelt een 
hotelier in staat een gastgericht aanbod te hebben in de kamer en zo de omzet te vergroten” 

“We zijn er van overtuigd dat we een systeem hebben dat de klant in staat stelt de service te verhogen én de kosten te 
verlagen in de meest gebruiksvriendelijke oplossing in de markt.” sluit de heer Lambrecht af.
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