
O Hotel Digital 360º é uma ferramenta que permite otimizar 

os processos operacionais do dia-a-dia de um hotel. 

Uma solução All-in-One transversal a todas as áreas do 

hotel . 

Integrado com o Whotel da Wintouch,  tornar-se-á o seu 

maior aliado. Fará com que todo o staff, independentemente 

da sua área, esteja permanentemente conectado e saiba o 

estado atualizado da unidade hoteleira.
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Solução All-in-One
na Gestão Hoteleira



Ofereça uma melhor experiência ao hóspede no 

momento do check-in. Adapte o seu hotel à Era 

Covid-19 e elimine as filas espera na receção.

 Permite o check-in antecipado – o Hóspede poderá 

fornecer os seus dados pessoais antes de chegar ao 

hotel. 

 No momento da chegada, o hóspede tem a au-

tonomia de fazer o check-in digital acelarando o 

processo e reduzindo o tempo de espera.

 Possibilidade de fazer pedidos especiais antes da 

sua chegada.

 Informação geral da reserva de forma clara e 

dinâmica. 

 Possibilidade de imprimir ou armazenar automa-

ticamente o documento RGPD assinado digitalmente 

pelo hóspede.

 Possibilidade de fazer check-in a partir do tablet e a 

reserva é atualizada em tempo real no Whotel.

FRONT-OFFICE

“Soluções à medida da sua empresa”

by TRIGÉNIUS

HOTEL

Solução All-in-One
na Gestão Hoteleira

DIGITAL 360º



Mantenha a sua equipa a 
par do estado do seu hotel

REQUISITOS
 Windows (Para maior portabilidade recomenda-se tablet)

Com o Hotel Digital 360º a gestão de tarefas e a comunicação entre o Departamento de Housekeeping nunca foram 

tão fáceis.

Através de um simples tablet, o Housekeeping terá acesso a um conjunto de informações atualizadas ao momento:
 Estado do quarto: Livre, Ocupado, Limpo, Sujo ou 

em Manutenção;

 Dados Gerais da Reserva: data de chegada, data de 

saída e número de hóspedes por quarto;

 Informação se a limpeza é urgente ou se existe 

alguma manutenção  associada ao quarto;

 Diferentes maneiras de visualizar a informação: por 

piso ou  por estado de limpeza.

 Integrado com o Whotel, a informação atualizada 

pelo Housekeeping é imediatamente disponibilizada 

para a Equipa de Front-Office e vice-versa.

HOUSEKEEPING

Torne-se mais eficiente na gestão do seu restaurante 

e consulte num só lugar todas informações atualizadas 

em tempo real.

 Possibilidade de consultar o número de refeições 

do hotel: Pequeno Almoço, Almoço ou Jantar. 

 Consulta por dia ou por um determinado período 

de tempo.

 Distinção entre o nº de adultos e o nº de crianças.

 Informação acerca da reserva (nome do hóspede e 

nº de pessoas, data de entrada e saída.

 Observações relevantes por refeições como in-

tolerâncias alimentares, alergias ou pedidos especiais. 

Com esta ferramenta, conseguirá de forma intuitiva  

fazer o planeamente da organização da sala e ajudará-o 

nas compras diárias, semanais, ou mensais.

F&B   

GOVERNANTA  
O Hotel Digital 360º tem ainda uma área exclusiva 

dedicada à Governanta do hotel. Para além de toda a 

informação disponibilizada para o seu departamento, a 

Governanta terá acesso a um conjunto de informações 

que facilitará o seu trabalho e aumentará a sua 

produtividade.
 Possibilidade de consultar de forma rápida todos os 

pedidos especiais solicitados pelos hóspedes: cama-

extra, ramo de flores, decoração romântica…

 Informação atualizada e de fácil consulta, evitando 

assim o constante contato com a Equipa da Receção.

 Possibilita uma gestão eficiente na preparação de 

extras para o dia.
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EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com mais de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


