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Grupo Inspira apresenta hotel tecnológico em Portugal 
Tecnologias Cisco garantem sustentabilidade no novo Inspira Santa Marta Hotel 

 

O Grupo Inspira em parceria com a Cisco, vai lançar um hotel tecnológico em Portugal, o Inspira  

Santa Marta Hotel em Lisboa. As soluções da Cisco vão ser implementadas com vista a criar mais 

Sustentabilidade quer em termos de redução de custos quer na simplicidade da gestão/manutenção 

dos sistemas tecnológicos.  

 

O conceito de Hotelaria Sustentável que o Grupo Inspira está a desenvolver, que vai desde o uso de 

matéria-prima, à disponibilização de produtos amigos do ambiente e do uso de tecnologia de ponta, tem 

sido inspiradora, e permite trazer uma experiência única ao cliente. Com a tecnologia Cisco, o Grupo 

Inspira introduz um novo conceito de fazer Hotelaria e de se tornar líder em sustentabilidade ambiental 

no seu sector. 

 

As soluções Cisco, que visam a redução das diversas redes de telecomunicações numa única rede IP 

para todo o Hotel, com possibilidade de suportar vários serviços (Telefonia, PMS, Acesso internet, Video-

on-demand, Vídeo- Vigilância, gestão técnica, etc.) traduzem-se numa diminuição de custos significativo 

na aquisição da tecnologia e nos custos de gestão e manutenção que serão imputados ao longo da 

operação. 

 

Vão ser implementados no novo hotel os seguintes serviços da Cisco, rede local (LAN), Telefonia IP com 

serviços de valor acrescentado da Nevotek (diversas aplicações que correm nos telefones e que 

permitem ao hóspede escrever emails, ver o tempo, reservar restaurantes, etc., tudo através do ecrã do 

telefone), Serviço de Vídeo chamada entre alguns quartos e o Help Desk e entre o Hotel e a Central de 

Serviços, Sistema de Vídeo-conferência Webex.  

 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas no 

protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 

administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 



vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder da 

rede. Aqui e agora! 

 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt 
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