
HotelSky,primaunitate
decazareafricanãcuroboþi
careajutãpersonalul

H
otel Sky din Africa

de Sud este primul

hotel de pe conti-

nentul african care a

introdus utilizarea

roboþilor, anunþã

travelandleisure.com, menþionând

cã aceºtia nu au înlocuit angajaþii

unitãþii, ci se ocupã de anumite ser-

vicii, ajutând personalul.

Inaugurat spre finele anului trecut,

Hotel Sky din Sandton, Johannes-

burg, are 453 de camere ºi oferã

unele servicii cu ajutorul a trei ro-

boþi: Lexi, Micah, ºi Ariel. Roboþii

sunt rãspunsul hotelului la dorinþa

din ce în ce mai crescutã a cãlãtorilor

de a evita interacþiunea umanã, în

contextul pandemiei de Covid.

Lexi, Micah ºi Ariel, care sunt

îmbracãþi fiecare cu þinuta lor perso-

nalizatã, pot oferi room service, pot

furniza informaþii de cãlãtorie ºi pot

transporta, fiecare, pânã la 300 de

kilograme de bagaje din holul

hotelului pânã în camere.

Oaspeþii au opþiunea sã interacþio-

neze cu membrii personalului, ori sã

utilizeze self-service-ul, care este

controlat prin intermediul aplicaþiei

Hotel Sky. Hotelul pune la dispoziþie

un serviciu de check-in automat,

precum ºi o aplicaþie pentru accesa-

rea camerei, contactarea personalu-

lui ºi comanda de mâncare.

Herman Brits, directorul general al

Hotel Sky, declarã: "Este important

cã roboþii noºtri nu înlocuiesc în ni-

ciun fel personalul uman sau locurile

de muncã. Oamenii se aflã în centrul

afacerii noastre ºi al industriei hote-

liere în ansamblu, astfel încât roboþii

doar completeazã experienþa oas-

peþilor. Rãspunsul oaspeþilor a fost

pozitiv. Ei s-au distrat interacþionând

cu roboþii, dat fiind cã aceºtia repre-

zintã o experienþã interesantã ºi

nouã pentru un sejur la hotel. Existã

un echilibru între interacþiunea din-

tre robot ºi om. Roboþii nu vor înlo-

cui niciodatã oamenii din unitãþile

noastre, deoarece personalul contea-

zã mult pentru noi".

Hotel Sky urmeazã sã deschidã o

altã proprietate în Cape Town luna

aceasta, cu trei noi roboþi care se vor

alãtura personalului din unitatea

respectivã.
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