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A indústria hoteleira enfrenta uma situação sem precedentes devido à pandemia de Covid-19, e isto está a afetar 
não só as finanças, mas também as prioridades dos seus hóspedes quando pensam em viajar e ficar num hotel.

Os especialistas apontam para uma mudança das expectativas dos hóspedes dos hotéis: a segurança e a 
proteção são agora a sua primeira consideração, ligada ao bem-estar e à protecção de todos sendo proporcio-
nada por um ambiente limpo e saudável.

Nestas circunstâncias, surgem oportunidades para os hotéis repensarem os seus negócios devido aos desafios 
que a situação da pandemia tem causado. A diminuição da procura, e o tratamento do impacto que o vírus tem 
tido nas nossas vidas, significa a implementação de melhorias mais personalizadas e produtivas.

O seu Hotel, mais seguro, oferecendo 
a melhor experiência aos hóspedes
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Estamos aqui para o apoiar com soluções feitas à
medida. Ajudamos a detetar as áreas de melhoria, como 
por exemplo:

 • Assegurar uma experiência segura e protegida aos 
        hóspedes,

 • Aumentar a segurança e a eficiência do seu pessoal,
      • Proporcionar o máximo conforto aos hóspedes do 
         hotel durante a sua estadia,
      • Reduzir os custos energéticos com uma utilização 
         optimizada da energia, consuante a ocupação,
      • Melhorar a sustentabilidade e reduzir a pegada de 
         carbono do seu hotel atravês de planos energéticos 
         eficientes,
      • Aumentar a segurança e a lealdade dos hóspedes 
         através da App Smart Hotels.

Na Siemens trabalhamos 
para apoiar os seus 
projetos de todas as 
formas.

Contacte-nos.
Diga-nos como podemos 
ajudá-lo a alcançar os 
seus objetivos.



A nossa plataforma DesigoTM CC integra-se perfeita-
mente em todos os sistemas do edifício, tornando 
mais fácil e rápido reagir quando necessário e 
permitindo gerir qualquer problema a partir de 
qualquer fonte.

Concebida apenas para utilização em interiores e 
numa sala com controlo ambiental, a plataforma 
DesigoTM CC pode integrar uma gestão preexistente 
ou planeada para futuros edifícios e infraestruturas de 
segurança, incluindo::

     • Gestão de acessos.
     • Controlo de CCTV para áreas sensíveis.
 • Análise do espaço para permitir a conformidade         
         com os níveis e as interacções de ocupação.
     • Automatização dos fluxos de trabalho.
     • Envio de alertas aos membros da equipa, por 
        exemplo, à equipa EHS em caso de detecção de
        risco. 
     • Controlo das operações HVAC.

Sinta-se mais seguro em todas as zonas 
do Hotel

Soluções que vão ao encontro das recomendações da 
OMS, das organizações de Controlo e Prevenção de 
Doenças, e das associações profissionais em HVAC 

A propagação de agentes patogénicos pode ser afectada 
por padrões de fluxo de ar e operações de HVAC. A 
optimização do seu sistema de gestão de edifício e as 
respetivas operações HVAC podem ajudar a melhorar a 
segurança:
   • Assegurar a qualidade do ar no interior, a humidade     
      ( >40% é recomendado) e um bom desempenho 
      energético.  
   • Garantir a ventilação dos espaços com ar exterior. 
      Manter as casas de banho/ vestiários ventiladas   
      24/7.
   • Controlar e ajustar automaticamente o aquecimento,
    arrefecimento e humidade.

7.
 - Controlar e ajustar automaticamente a 
  pontos de ajuste de aquecimento, arrefecimento e 
humidificação.

7.
 - Controlar e ajustar automaticamente a 
  pontos de ajuste de aquecimento, arrefecimento e 
humidificação.

Com o SiVidA (rastreio de temperatura sem contacto), um sistema HVAC feito à medida e monitorização remota do 
fluxo de pessoas no seu hotel, podemos ajudá-lo a aumentar a segurança dos seus hóspedes e de todos o pessoal 
que trabalha no mesmo. Ao prevenir, detetar e minimizar qualquer risco potencial, podemos proporcionar um 
ambiente seguro e limpo.

A nossa solução SiVidA pode avaliar a 
temperatura corporal de uma pessoa 
utilizando a mais recente tecnologia de 
câmaras térmicas. Com uma precisão 
de +/-0,5 ºC, o SiVidA ajuda a detetar 
quaisquer riscos que possam ativar o 
protocolo de segurança do hotel.
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DESIGOTM CC ajuda a melhorar a gestão e a segurança 
do seu hotel optimizando os custos.

É uma plataforma única para:

     • Gerir, interagir com, e optimizar todas as suas 
         instalações.
     • Fornecer informação crucial de forma detalhada 
        para tomar decisões necessárias.
     • Optimizar o consumo de energia de acordo com 
        os níveis de ocupação e consoante as atividades 
        dos hóspedes nas áreas individuais.

     • Incrementar a segurança através de um sistema de 
       gestão de riscos ágil e personalizado.

Melhore a gestão e a segurança, mesmo 
quando se encontra à distância
Sabemos que quando o seu hotel está fechado, o negócio continua aberto. Portas fechadas podem significar um aumento da 
atividade de manutenção, renovação e melhoramento, uma vez que é possível realizar este trabalho sem afetar as 
experiências dos seus hóspedes, nem interferir com a continuidade do negócio.

Ao tentar reduzir os danos a longo prazo causados pela situação atual de forma a conduzir a uma recuperação mais rápida, é
agora o momento de planear o futuro. Melhore a capacidade do seu hotel para trabalhar remotamente, aumentando ao 
mesmo tempo a segurança dos seus hóspedes e proporcionando a melhor experiência dentro da sua categoria.

A solução
     • Reduzir o tempo de paragem e simplificar a  
        manutenção das operações.
     • Ter uma visão geral: dando uma visão de vários 
        hotéis de uma só vez, com a capacidade de    
        visualizar as suas operações e actividades de 
        manutenção.

Com o desempenho e monitorização do sistema 
Siemens (SPM) tem:
      • Acompanhamento pessoal dedicado em    
         24|7|365, dando notificação imediata de 
         qualquer situação crítica
     • Especialistas fazem o diagnóctico remoto dos  
        dados e a resolução de quaisquer problemas. 
        Quando  necessário, enviando um especialista 
        para o local.
     • Manutenção remota. Trabalho orientado por  

        dados.

     • Resolução mais rápida.

     • Redução de pessoal no local, protegendo os seus  
        colaboradores.
     • A capacidade e perícia para trabalhar a nível    
        nacional.
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Quarto Inteligente nas mãos dos seus 
hóspedes. Uma experiência segura e excepcional

Agora mais do que nunca, a indústria da hotelaria está a trabalhar para satisfazer as novas expectativas 
dos seus hóspedes. Hóspedes que precisam de se sentir seguros e protegidos sem comprometer o serviço 
ou a experiência que recebem do seu hotel amigo do ambiente.

A Smart Hotel App, permite que os seus hóspedes:
 • Tenham acesso ao seu quarto usando o smartphone.
 • Gerem a sua estadia da forma mais segura, enquanto 
    obtêm o controlo total diretamente do seu Smartphone. 
 • Tenham toda a conveniência nas pontas dos dedos - 
    sem procura de botões na parede ou 
    a operar controlos remotos.

Conforto personalizado
Para desfrutar de todos os benefícios do conforto 
personalizado, os hóspedes podem guardar as suas 
definições de perfil para serem novamente utilizadas 
na sua próxima visita. As definições serão 
automaticamente configuradas na próxima vez que 
o hóspede fizer o check-in - para o mesmo hotel ou 
outro hotel da mesma cadeia.

 • Coloquem o ambiente perfeito nos seus quartos, por 
    ajuste da temperatura, luzes e persianas.
 • Possam alterar o estado dos seus quartos para 'não    
    perturbar', pedir o serviço de quartos, aceder a todos 
    as informações e instalações do hotel - estar  
    ligado ao hotel e toda a oferta que apresenta.

Conectado ao PMS (Property Management 
System, por exemplo Opera Fidelio) o sistema 
garante o melhor ambiente nas salas
dependendo dos detalhes da reserva, a
presença de convidados ou as necessidades 
dos clientes, incluindo:
• Um nível de luz agradável e acolhedor.
• A temperatura desejada.
• Interface tecnológico State-of-the-art.
• Ajustes perfeitos da iluminação e 
 temperatura, para se adequar aos  requisitos 
de cada hóspede.
Oferta ligada, interativa e com soluções 
seguras, enriquecendo a experiência dos seus 
hóspedes.
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