Smart Hotel
Solution
A plataforma para a Hospitalidade 4.0

ALCANCE DA SOLUÇÃO
A integração total de sistemas multimarca.

AVAC				
Sombreamentos
Iluminação
Room Control
Ocupação
Energia
Elevadores
Centrais de Segurança
Rega
Carregamento elétrico

O CONTROLO
MULTI-EDIFÍCIO NUMA
ÚNICA PLATAFORMA

Sistema de Gestão Técnica Centralizada
A solução de Automação e Controlo que integra os vários
sistemas técnicos do edifício e permite uma visão unificada
e em tempo real do desempenho energético e operacional.

Características
Integração Total

Multi-Edifício

O BISYS eleva a capacidade de integração a
outro nível, permitindo a interoperabilidade
avançada de sistemas, sensores e serviços.

Permite monitorizar e gerir um portfólio de
edifícios em qualquer parte do globo, de uma
forma simples e intuitiva, a partir de uma
única plataforma.

Interface Intuitiva

Gestão 24/7/365

Com uma interface simples, intuitiva, apelativa
e personalizável, permite interagir natural e
livremente com o sistema, usando qualquer
browser e sem necessidade de plug-ins.

Proporciona um acesso permanente à
informação do edifício, permitindo controlar e
gerir as suas instalações a partir de qualquer
ponto com acesso à internet.

SMART HOTEL SOLUTION
+ Capacidade Operacional

+ Eficiência Energética

+ Hospitalidade

UMA SOLUÇÃO INOVADORA QUE
POTENCIA A SUSTENTABILIDADE
E A EFICIÊNCIA
Hóspedes

Proprietários e Gestores

Staff

Garante ao hóspede o controlo total
do quarto, bem como funcionalidades
relativas à sua estadia, porporcionando
o máximo de conforto e uma experiência
única e personalizada.

A capacidade de controlo e o acesso
à informação do hotel em tempo real
permitem alcançar elevados níveis
de eficiência energética e operacional,
porporcionando um serviço de excelência.

Permite às equipas operacionais do
Hotel assegurar um melhor serviço,
garantir o bom funcionamento de todos
os sistemas e prestar uma assistência
rápida e eficiente.

Funcionalidades
Gestão de Quarto de Hóspedes

Gestão de Quartos Avançada

A solução que oferece uma visão unificada de todos os quartos e permite simplificar
os processos para maximizar a eficiência da equipa e a experiência do hóspede.

Permite a adaptação automática dos
sistemas dos quartos em função da
ocupação e de forma personalizada
para cada hóspede.

Serviço de Limpeza Facilitado
Gestão facilitada das equipas de limpeza,
pela informação disponível em tempo real
do estado de ocupação dos quartos do
MUR e DND.

Manutenção Agilizada

Integração de Sistemas
A sua capacidade de integrar sistemas como o SGTC, o PMS, controlo de acessos
dos quartos e outros sistemas operacionais do hotel, resulta numa elevada
otimização de serviços e numa experiência de hóspede melhorada.

As informações de avaria e alarmes
de equipamentos ou sistemas, são
processadas e comunicadas em tempo
real, permitindo à equipa de manutenção
uma intervenção mais célere.

UMA NOVA
EXPERIÊNCIA NA
HOSPITALIDADE
Saiba mais em:
bisys.pt

