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TV som derhjemme
Case

Nu kan gæsterne selv styre deres 
underholdning med TRIAX Cast
På idylliske Tyrstrup Kro i Sønderjylland sætter 
man en ære i at tilbyde en komplet gæsteoplevelse. 
Da man oplevede at mange gæster så deres eget 
indhold på deres egne skærme, valgte man derfor at 
undersøge hvordan man kunne forbedre oplevelsen.

Derfor valgte Tyrstrup Kro at se på en Cast løsning. 
Da man i mange år har haft en pålidelig hovedstation 
fra TRIAX, var det naturligt at vælge TRIAX Cast.

TRIAX Cast tilbyder en ægte hjemmeoplevelse ved at 
lade gæsterne se deres yndlingsindhold på TV’et på 
værelset.

Som en kro der blandt andet tiltrækker en del seniorer, 
er det vigtigt, det er et system, som gæsterne kan 
bruge uden at skulle have hjælp.

”Vi skal have noget, der virker. Det skal virke hver 
gang, og det skal være sådan at også seniorerne kan 
finde ud af det, så vi ikke hele tiden skal med op på 
værelset og instruere – og det kan gæsten selv. Og 
det er vi meget tilfredse med,” siger Torben Schulz.

Buchwald Radio installerede Cast-løsningen i foråret 
2022 på alle 27 værelser. 

Castløsningen er installeret diskret bag TV’et på alle 
værelser, og TRIAX CastLock beskytter mod tyveri og 
pilfingre. Og det er netop vigtigt, der også er tænkt på 
at beskytte komponenterne i løsningen.

”Det, der er problemet, er når gæsterne begynder at 
pille ved noget. Det behøver ikke være børn, det kan 
være børn i alle aldre. Så har vi balladen, når de næste 
skal bo der og tingene ikke virker, men dét her, det er 
sikret bedst muligt,” siger Torben Schulz. 
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“Vi har kørt TRIAX altid. Supporten har 
været fantastisk, samarbejdet fantastisk. 
Der er altid hjælp – altid.” 

— Torben Buchwald, Installatør, Buchwald Radio.

Bedre WiFi - ingen nye kabler
Med TRIAX EoC opgraderede kroen også WiFi-dækningen 
til en Gigabit-forbindelse. Dette sikrer TRIAX Cast 
løsningen har dækkende, pålidelig WiFi i alle rum, og det 
gør også, at den nye Gigabit internetforbindelse bliver 
udnyttet fuldt ud.

Hotellet er altid travlt med en belægningsgrad over 90 %, 
og det var vigtigt, at driften ikke var påvirket, mens der 
blev installeret WiFi.

En stor fordel ved TRIAX EoC er, at ingen nye kabler 
skulle installeres. De 14 EoC WiFi Endpoints er diskret 
installeret og arbejdet kunne udføres uden at værelserne 
var ude af drift under installationen.

Gæsterne har taget godt imod opgraderingen.

”Gæsterne roser det overfor os, og vi kan også se i de 
anmeldelser vi får nu, at der er WiFi altid i top nu,” siger 
Torben Schulz.

Produkter
• TRIAX Cast til 27 værelser

• 14 EoC Endpoints og en controller

•  TDX installeret i forvejen


