
MUDANDO A CONVERSA 
NO SETOR HOTELEIRO  
Por uma inovação na experiência do hóspede



A economia da experiência do hóspede  

está alcançando e superando rapidamente  

o marketing tradicional, com bilhões de 

impressões compartilhadas diariamente  

em sites de viagem, que são alguns dos mais 

populares na Internet. Os hóspedes estão 

virando editores-chefes de seus próprios 

blogs de viagem e, casualmente, a voz do 

seu marketing. Proporcione uma experiência 

única e eles a compartilharão com toda 

a Internet — somente se você fornecer 

a largura de banda necessária para 

comunicação instantânea e que suporte 

mensagens com imagens extraordinárias 

(e pesadas). A experiência digital do 

hóspede é um reflexo exponencial de 

sua vida real: ainda mais importante 

do que uma cama confortável e o café 

da manhã, ela é o critério de avaliação 

e a opção determinante. É nesse ponto 

que podemos ajudar.
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A INOVAÇÃO POSSIBILITA MAIOR 
CONVENIÊNCIA E SATISFAÇÃO
Independentemente de onde estejam, os viajantes querem usar as mesmas tecnologias 

das quais desfrutam no trabalho e em casa. Por isso, antes mesmo de reservar 

um quarto, cada vez mais eles verificam se o hotel atende às suas necessidades 

tecnológicas. Para atender a essa demanda crescente, a Alcatel-Lucent Enterprise 

está ajudando os hotéis e propriedades ao redor do mundo a fazer a mudança para 

os serviços digitais. Como resultado, tudo - do serviço de quarto ao check-out - pode 

ser acessado pelo simples toque de tela ou de um botão, usando uma nova geração 

de dispositivos, como os premiados telefones Alcatel-Lucent ou o tablet e smartphone 

do próprio hóspede.
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UMA EXPERIÊNCIA TOTALMENTE 
CONECTADA
Uma ampla gama de aparelhos com e sem fio no quarto podem conectar você aos seus 

hóspedes: o Alcatel-Lucent 8088 Smart DeskPhone e o seu elegante pacote de aplicativos 

para hotéis, a variedade de telefones de mesa inteligentes com áudio de banda larga 

e maior ergonomia e os eficientes aparelhos SIP analógicos e SIP IP.

Imagine o controle do quarto e serviços do hotel disponíveis apenas com um toque 

na tela, como em qualquer outro aplicativo. O 8088 Smart DeskPhone e o pacote Smart 

Guest Applications centralizam o controle dos equipamentos do quarto e conectam os 

hóspedes aos serviços do hotel e de reservas. Os hóspedes podem controlar o ambiente 

e personalizar as configurações de seu quarto, de acordo com suas preferências.
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HÓSPEDE

Integração com IPTV Serviços baseados na 
localização em DECT e Wi-Fi

Comunicações Unificadas
em dispositivos móveis

Colaboração por vídeo
com proprietários dos 

estabelecimentos

Conferência 
em vídeo, 

áudio e dados

Comunicações Unificadas

Ferramentas de gerenciamento
para telefonia 

IP e dados

Comunicações Unificadas
aparelhos TDM ou IP sem fio

Aplicações de telefonia 
avançadas como

chamada por nome, chefe/
secret, registro de chamada 

em diretório unificado...

Aplicações de telefonia 
avançadas como

chamada por nome, chefe/
secret, registro de chamada 

em diretório unificado...

Gama completa de telefones 
de mesa

Servidor de notificações

Transmissão de serviços

Integração com PMS

Consoles de atendimento 
e centrais de boas vindas

Variedade de telefones
com identificação do hóspede

Mobilidade para back/
front-office:

serviço de telefonia completo

Infraestrutura de telefonia orientada para o setor de hotelaria

Infraestrutura de rede orientada para o setor de hotelaria

Preço e solução baseados na ocupação

Aplicações de telefonia 
XML para hotelaria

Personalização do hóspede

Internet de alta velocidade 
no quarto (com ou sem fio)

Serviços de telefonia
no quarto para o setor 

de hotelaria

Telefone sem fio no quarto

Grande variedade de 
telefones com fio para quarto

EQUIPE DE HOTEL GERENTES DE HOTEL GERENTE DE TI VOCÊ SABIA…? 

Com 80 estabelecimentos em cinco 

continentes e o navio de cruzeiros 

Club Med 2, o Club Méditerranée é 

líder mundial no turismo de férias com 

tudo incluído. Para criar uma rede de 

comunicações integrada e dinâmica 

para os hóspedes e funcionários, o Club 

Med optou por uma solução de serviços 

gerenciados em várias fases da  

Alcatel-Lucent Enterprise. Desenvolvida 

com o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

Communication Server, a solução 

fornecerá serviços de atendimento ao 

cliente de valor agregado, como Wi-Fi no 

quarto, softphones na televisão e serviços 

multimídia.

“Estamos buscando um parceiro  
a longo prazo, não apenas um 
fornecedor de equipamentos 
imediato. Escolhemos a  
Alcatel-Lucent Enterprise por 
sua ampla linha de produtos, 
conhecimento do setor e presença 
global. Temos certeza de que 
a Alcatel-Lucent Enterprise 
compreende nossos objetivos 
e trabalhará conosco para 
concretizar nossa visão de nos 
tornarmos especialistas mundiais 
no turismo de férias all-inclusive 
de alto nível e multiculturais.”

MICHEL WOLFOVSKI, VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO  

E DIRETOR FINANCEIRO DO CLUB MED

SOLUÇÕES QUE MUDAM A CONVERSA 
NA HOTELARIA
De serviços multimídia a personalizados no smart deskphone na cabeceira do 

hóspede ou no seu próprio dispositivo, a Alcatel-Lucent Enterprise fornece uma ampla 

variedade de serviços que aprimoram a experiência dos hóspedes ao mesmo tempo 

que reduzem os custos operacionais. Os funcionários, os gerentes e a equipe de TI do 

hotel também pode desenvolver e propor novos serviços que gerem receita adicional 

promovendo a fidelidade do cliente.

O diferencial com relação ao melhor custo possibilitou o sucesso de nossas soluções 

no setor de hotelaria por mais de 20 anos. Todos as nossas aplicações e serviços 

seguem os padrões de tecnologia mais recentes, permitindo a interconexão com 

ambientes existentes em rede, bem como com aplicações populares de terceiros, como 

sistemas de notificação, alarmes e telefones para hotéis. Além disso, nossas soluções 

se integram aos sistemas de gerenciamento de propriedades (PMS), tarifação telefônica 

e workflow para garantir que seus negócios obtenham o retorno do investimento em 

serviços para o cliente.

“Fizemos uma economia 
substancial. No nosso caso 
(192 quartos), não é necessário 
cabeamento nos quartos. O custo 
do aplicativo é bem menor do 
que o custo dos telefones físicos 
e cabeamento. Também podemos 
atualizar as reservas assim que os 
quartos são arrumados pela equipe 
de limpeza através de um código 
no celular do funcionário.”
ANDERS JUNGER, CEO, WINN HOTEL GROUP, SUÉCIA

UMA EXPERIÊNCIA INTERATIVA MÓVEL
A mobilidade e a conectividade sem fio permitem que seus hóspedes interajam 

com os funcionários e consumam mais serviços do hotel, reduzindo ao mesmo  

tempo o CAPEX.

Interaja com os hóspedes com seu aplicativo móvel personalizado:

• Acelere o check-in.

• Permita a seus hóspedes explorarem e descobrirem tudo o que  

seu estabelecimento tem a oferecer.

• Diminua as contas de telefone dos seus hóspedes com  

comunicação gratuita no hotel pela rede sem fio e com tarifas  

locais para chamadas locais.
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“A tecnologia precisa corresponder 
ao tipo de produto de luxo que 
nossos clientes têm em suas 
casas. Um dispositivo para todos 
os serviços, com uma aparência 
e experiência consistente. A  
Alcatel-Lucent Enterprise trabalhou 
conosco para criar ícones e interfaces 
para que todos os dispositivos no 
quarto tenham a mesma aparência 
e ofereçam a mesma experiência.”

“O My IC Phone é um compêndio 
eletrônico que economiza dinheiro 
em papel. Podemos montar 
esquemas de marketing diferentes 
para os telefones. Para cada 
telefone, há uma personalização, 
design e programação exclusivos e 
incomparáveis com qualquer hotel 
que já tenha visto na Califórnia ou 
em Las Vegas. Alguns hóspedes me 
disseram que adoraram o design 
elegante e durável do telefone.”

MARK CAMPBELL, DIRETOR DE INFORMAÇÕES, 

THE DORCHESTER COLLECTION

ADAM JONES, DIRETOR DE TI, BEVERLY HILLS 

HOTEL E BEL AIR HOTEL, CA, EUA 

ACELERE AS OPERAÇÕES COM A 
MOBILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 
Acelere a capacidade de resposta e execução de tarefas móveis, como limpeza,  

check-in, manutenção e segurança, e controle os custos da infraestrutura com:

• IP DECTs sem fio adaptados para a equipe móvel e de segurança

• Softphones para dispositivos de funcionários (smartphones, tablets e iPods)

ADOTE BYOD E MOBILIDADE
Selecione dispositivos móveis e sem fio para os hóspedes e funcionários para uma 

hospedagem sem igual, vendas complementares de serviços, controle do CAPEX e  

maior capacidade de resposta.

SEU PRÓPRIO APLICATIVO DE 
MOBILIDADE PARA HOTÉIS
Interaja com os hóspedes com o aplicativo para dispositivos móveis personalizado: 

agilize o check-in, deixe que eles explorem e descubram tudo o que seu estabelecimento 

tem a oferecer, diminua as contas de telefone dos seus hóspedes com comunicação 

gratuita no hotel pela rede sem fio e com tarifas locais para chamadas locais.

MOBILE GUEST SOFTPHONE

IP DESKTOP SOFTPHONE

OMNI TOUCH 8232 DECT

UMA EXPERIÊNCIA DE HOSPEDAGEM 
INESQUECÍVEL
Impressione seus hóspedes mais viajados com os smartphones específicos para hotelaria: 

• Saudação de boas vindas personalizada, layout adaptado à marca 

• Serviços pessoais com um toque: lavanderia, camareiro, alarme centralizado, olho 

mágico com câmera, serviços de limpeza e check-out e apresentação dos serviços 

do hotel

• Controle do quarto com um toque: climatização, ajuste de luz, cortinas e DND

• Apresentação digital dos serviços: reservas, atrações do hotel e locais 

• Conformidade com segurança: notificações de emergência centralizadas
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PARCERIA COM 
UM LÍDER MUNDIAL 
EM COMUNICAÇÃO
A Alcatel-Lucent Enterprise tem as soluções de tecnologia 

necessárias para desenvolver e implantar um sistema de 

comunicação e informação completo, seguro, sempre 

ativo e eficiente. Ele pode ser personalizado para suas 

necessidades específicas, quer você precise de um 

contact center aprimorado e integrado ao seu sistema 

de gerenciamento de hotel existente ou de um sistema 

baseado em IP integrado e completo que inclua serviços 

de vídeo, dados e voz com e sem fio de última geração.

Com soluções de comunicações, redes e em nuvem 

para empresas de qualquer porte, nossa equipe de 

especialistas em tecnologia, serviços profissionais e os 

mais de 2900 parceiros atendem a mais de 830.000 

clientes em todo o mundo, ajustando e adaptando as 

soluções e os serviços de acordo com os requisitos locais. 

Criamos uma experiência personalizada de conexão 

juntamente com os nossos parceiros, que fornece 

resultados tangíveis, tanto para os clientes quanto para 

os usuários finais. 

enterprise.alcatel-lucent.com/hospitality

http://enterprise.alcatel-lucent.com/hospitality
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SEGURANÇA DO HÓSPEDE REVISITADA
Siga as normas de segurança com uma solução central e em tempo integral de 

gerenciamento, rastreamento e localização para emergências adaptada ao seu 

ecossistema, perfis de segurança e dispositivos. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 5 ESTRELAS
Aprimore o atendimento ao cliente com serviços multimídia e opções adicionais, como 

gravação de chamadas, captura de tela e treinamento de agentes para uma recepção de 

alto nível.

“Os diretores de segurança no 
Hotel Bel-Air e no Beverly Hills 
Hotel gostaram muito de ver a 
reação, bem como a visibilidade 
e a prestação de contas que 
obtiveram ao acessar as diversas 
ferramentas de relatório do 
console de administração de 
notificações de emergência.”

ADAM JONES, DIRETOR DE TI, BEVERLY HILLS HOTEL 

E BEL AIR HOTEL, CA, EUA

“A oferta de mobilidade 
realmente trouxe a eficiência 
para nossas equipes, permitindo 
que estivessem disponíveis a 
qualquer momento e, assim, 
respondessem com rapidez 
às necessidades dos clientes. 
Hoje, todos podem se conectar 
e compartilhar informações em 
tempo real, do concierge ao 
camareiro.”

LOIC LE BERRE, DIRETOR GERAL, BUDDHA BAR 

HOTEL, PARIS, FRANÇA

A VERDADEIRA COMUNICAÇÃO 
PARA HOTÉIS
Obtenha uma solução de comunicação para hotéis verdadeiramente adaptada com um 

grupo consistente de recursos, integrada aos sistemas de gerenciamento de propriedades 

(PMS) e completa para front-office e back-office, atendimento ao cliente e administração.

SERVIÇOS DE FRONT-
OFFICE E BACK-OFFICE

Configurações 
dinâmicas de 

pacote de hotel

Lembrete de 
compromisso

Pagamento prévio 
com rastreamento 

de crédito

Restrição de 
chamada ou bloqueio 

de telefone

Privacidade 
de chamada

Operadora

Chamadas VIP

Não perturbe

Troca de quarto 

Ocupação múltipla

Consulta, consulta 
pendular, transferência, 

conferência

Diretório do hóspede

Serviço de quarto 

Status do quarto

Cobranças de 
chamada do quarto 

(por duração ou 
pulsos)

Mensagens de 
espera e correio de 

voz do hóspede

Comunicação 
da administração ou 

staff do hotel separada 
da dos quartos

SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO 

AO CLIENTE

Criação dinâmica 
de pacotes

Adaptação dos 
planos de discagem 

à configuração do hotel 

Acesso a várias 
operadoras

Gerenciamento 
de depósito 

em tempo real

Exibição do custo 
da comunicação

Tarifação telefônica 
por duração

Auditoria de 
sistema noturno

Serviço despertador 

RECURSOS DO 
ADMINISTRADOR

“Para nosso novo hotel 
Ibis, investimos em uma 
solução muito estável, de 
alta qualidade e flexível com 
retorno do investimento em 
2 anos. A UXC Connect e a 
Alcatel-Lucent Enterprise 
criaram uma oferta fantástica 
e um modelo de licenciamento 
adequado em que todos saíram 
ganhando.”

PAUL SMITH, DIRETOR DE INFORMAÇÕES E 

TECNOLOGIA PARA O HÓSPEDE, ACCOR PACIFIC
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UMA SOLUÇÃO CONVERGENTE 
EXCLUSIVA 
Para ter certeza de que seus serviços atendem às expectativas dos hóspedes, 

você precisa de uma infraestrutura de rede moderna e robusta que permita a 

implantação de aplicações de comunicação essenciais, como de serviços baseados 

na localização. Mude de redes separadas a uma solução exclusiva para todas as suas 

necessidades de acesso, gerenciamento e aplicações.

ACESSO SEM FIO DE ALTA VELOCIDADE 
Crie uma experiência sem fio da qual os hóspedes só falem bem. Permita que eles se 

conectem a tudo e com todos em seu estabelecimento e dê mobilidade à sua equipe 

para que possa ajudar os visitantes em qualquer lugar. A Alcatel-Lucent Enterprise 

oferece um gama completa de soluções de mobilidade sem fio com alto desempenho 

e suporte à tecnologia 802.11ac mais recente, garantindo desempenho Wi-Fi ideal por 

detecção de aplicação. 

Supere os desafios BYOD e permita que os funcionários e hóspedes usem livremente 

qualquer dispositivo com acesso unificado. Ofereça serviço de rede e experiência com 

aplicativos consistente em redes sem fio e com fio. Essa solução sem necessidade de 

remoção e substituição garante o acesso a aplicativos de alta qualidade e segurança 

sem sobrecarregar a equipe de TI.

UMA SOLUÇÃO PARA TODOS OS 
TAMANHOS 
Nossa solução de comunicação é adaptável a todos os tamanhos e configurações 

de hotel.

UMA SOLUÇÃO BASEADA NA 
OCUPAÇÃO
A consolidação da hospedagem na nuvem pode economizar um espaço valioso no 

hotel e custos, bem como fornecer serviços ultraconfiáveis. Os preços seguem sua taxa 

de ocupação mensal, sem taxas de saída, e ativação e desativação simples do serviço. 

VOCÊ SABIA...?

Passe de redes separadas a uma 

solução exclusiva para todas as suas 

necessidades de acesso, gerenciamento 

e aplicações. Uma solução convergente 

com políticas de segurança e acesso 

consistentes, experiência otimizada para 

todos os usuários e velocidade constante 

possibilitará a simplificação, menores 

custos de implantação e manutenção 

e maior eficiência. Nosso modelo de 

pagamento adaptado ajuda você a 

passar do CAPEX para tarifas mensais 

gerenciáveis. 

“O motivo pelo qual escolhemos 
a Alcatel-Lucent Enterprise 
para nossa solução de dados é 
porque sua solução é abrangente. 
Também desejávamos otimizar 
o desempenho por um acesso 
acelerado às informações. Já 
testamos a solução e observamos 
um aprimoramento no tempo de 
gravação, às vezes metade do 
tempo necessário anteriormente.”

MANUEL RAMIREZ MARTINEZ, CTO, RIU HOTELS 

AND RESORTS

GERENTE DE TI

Acesso consistente 

Eficiência 
aprimorada

Velocidade 
consistente

Modelo OPEX: 
tarifas mensais 

gerenciáveis

Políticas de 
segurança 

consistentes

Gerenciamento 
e implantação 
simplificados

HÓSPEDE

Experiência do 
usuário otimizada 
em qualquer lugar 

no hotel

Custos de 
implantação 

e manutenção 
reduzidos

GERENTE FINANCEIRO

A ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 

TEM SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

INSTALADAS NOS PRINCIPAIS 

HOTÉIS AO REDOR DO MUNDO. 

VEJA AQUI APENAS ALGUNS 

EXEMPLOS:

Accor Hotels
Banyan Tree 
Desert Spa and 
Resort
Best Western 
Hotels
Club Med
Emirates Palace
Four Seasons 
Hotels
Grand Hyatt Dubai
Hampshire Hotels 
& Resorts
Hilton Hotels
Intercontinental 
Hotels and Resorts
Kempinski Hotels

Lemon Tree Hotel 
Company
Luxe Manor Hotel
Marriott Hotels 
and Resorts
Park Hyatt Zurich
Radisson SAS 
Hotels and Resorts
Rixos Sungate
Rotana Hotels
Shangri-La Hotels 
and Resorts
Starwood Hotels 
and Resorts
The Ritz London

http://enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/br/
http://enterprise.alcatel-lucent.com/?content=Legal&page=trademarks

