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Desde que lançamos 
nosso Wi-Fi de 
próxima geração, 
aumentamos a receita 
em até 20% ao mês.”

— Dania Duke,
Gerente geral

Hyatt Santa Clara

Cisco para serviços 
hoteleiros:
Crie uma experiência 
de viagem que faça os 
hóspedes retornarem.

A mobilidade está transformando o modo como viajamos. Os 
hóspedes esperam ter conectividade em qualquer lugar, em 
todos os seus dispositivos e aplicativos, junto com ofertas, 
conteúdo e serviços multilocatário personalizados. Para 
atender a essas novas expectativas, a Cisco ajuda hotéis, 
resorts e linhas de cruzeiro a usar a mobilidade para 
promover a fidelização dos hóspedes e aumentar o retorno 
por acomodação com serviços e conteúdo personalizado.
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Hóspede

TI

“Posso acessar os 
serviços em qualquer 
lugar”

“Rede segura e móvel 
com cobertura em 
todo o complexo”

“Os hóspedes e a equipe 
de suporte podem se 
comunicar”

“Aplicativos, serviços e 
dispositivos conectados 
oferecem experiências 
em qualquer espaço”

“Os usuários podem 
analisar dados e tomar 
decisões com base em 
análises”

Acesso InovaçãoExperiênciaEngajamento

Oportunidade 
em serviços 
hoteleiros

Oportunidade de evolução em serviços hoteleiros
Acesso para usuários

Funcionários

“Todos os nossos 
hóspedes têm acesso 
ao conteúdo”

“Consigo me comunicar 
de forma simples e 
prática”

“O hóspede conseguiu 
interagir com um 
serviço”

“Tudo o que faço na 
área do complexo está 
integrado”

“O ambiente do 
complexo proporciona 
crescimento e 
satisfação”

“Experiência 
diferenciada por meio 
da digitalização”

“Crio minhas próprias 
ideias e me alinho com 
as de meus colegas”
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Oportunidade 
em serviços 
hoteleiros
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Acesso seguro à Web 

BYOD 

Transporte conectado

Integração com parceiros 
e fornecedores 

Experiências virtuais 

Serviços digitais

Realidade Aumentada 
(AR)/Realidade Virtual 
(VR) 

Análise 

Inteligência Artificial (AI)

Mapeamento de tecnologias
Acesso para usuários

Acesso InovaçãoExperiênciaEngajamento

Hóspede

TI

Colaboração mista 

Colaboração remota 

Colaboração 
personalizada 

Plataformas de vídeo/
IPTV

Dados e análises 

Automação

Sistemas de sinalização 

Aplicativos e integrações 

Serviços de 
geolocalização 

Internet das Coisas (IoT) 

Colaboração 

Connected Devices 

PMS 

Soluções de vídeo

Núcleo de rede 

Rede sem fio 

Mobilidade 

Controle de acesso



Tecnologia móvel
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O Cisco DNA Spaces ajuda a solucionar o ponto cego dos 
hotéis, para que eles tenham uma melhor compreensão das 
pessoas e das coisas em suas propriedades. Os hotéis estão 
usando o Cisco DNA Spaces para otimizar a equipe de 
funcionários, melhorar os níveis de satisfação dos hóspedes 
e influenciar o comportamento de consumo.

Cisco DNA Spaces para 
serviços hoteleiros
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Impacto em todos os pontos 
envolvidos na hospedagem

Linha de negócio

Aumenta a fidelização e a satisfação 
dos hóspedes.

Proprietários 
e operadores

Otimiza a eficiência do pessoal, o 
monitoramento de todos os ativos e 
a segurança.

TI

Mantém uma experiência unificada 
para o hóspede em todas as 
propriedades, em uma plataforma 
centralizada de gerenciamento.Fornece informações sobre o 

comportamento dos hóspedes, dos 
visitantes e da equipe de funcionários.

Gera mais valor para os proprietários 
por meio de interações estratégicas.

Compara a produtividade de cada 
propriedade em relação a outros locais.

Oferece controle total sobre os dados 
do comportamento dos hóspedes.
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Valor Casos de uso

Casos de uso

Informações sobre o 
comportamento dos hóspedes 
e dos visitantes

  Obter em tempo real as informações sobre o comportamento dos visitantes em diversas propriedades, como tempo de estadia, 
frequência e níveis de densidade.

 Comparar o desempenho da propriedade entre marcas e submarcas 
 Diferenciar hóspedes de visitantes.

Captação e fidelização de 
clientes

 Oferecer registro de cartões de crédito e fidelização por meio de indicadores contextuais. 
 Oferecer uma rede Wi-Fi uniforme para todos os hóspedes. 
 Integrar experiências personalizadas para clientes fiéis e hóspedes que estejam retornando.

Segmentação de visitantes por 
pessoa

 Definir e identificar quem é hóspede e quem é visitante para enriquecer a experiência de cada perfil.

Experiência, alcance e 
monetização do hóspede

  Adaptar um contexto específico (download de aplicativos, bares e restaurantes parceiros locais, campanhas do hotel) via SMS, 
e-mail e aplicativos. 

  Gerar notificações nas plataformas de gerenciamento da empresa e do hotel por meio de alertas de APIs, equipes do WebEx, etc. 
 Aumentar a monetização por meio de promoções, como inscrição em programas de parceiros ou cartões de crédito conveniados.

Otimização das operações  Monitorar ativos, como carrinhos de bagagem, e criar regras para ativar alertas. 
 Localizar em tempo real qualquer dispositivo conectado. 
 Dar suporte à equipe de segurança através de botões de pânico.

Gerenciamento e 
monitoramento centralizados

 Desenvolver APIs de monitoramento e suporte ativos 24 horas, 7 dias por semana, com SLAs. 
 Centralizar, garantir, provisionar e gerenciar sensores inteligentes + tags

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Resultados de negócios ativados por aplicativos de 
parceiros e integrações de software de negócios

Valor Casos de uso

Análise empresarial   Vincular os dados de localização ao software da empresa para relacionar o comportamento dos visitantes com outros KPIs de 
negócio, como receita, operações, energia e muito mais.

Integração  Integrar dados de geolocalização com sentimento de integração e pesquisas de satisfação. 

Campanhas e automação 
de marketing 

  Localizar comportamentos específicos no hotel para ativar campanhas de marketing personalizadas por meio da nuvem de 
parceiros. 
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Como fazemos a IoT funcionar?
Cisco Meraki

Por que usar a Cisco Meraki em serviços hoteleiros?

Uma conexão sem fio rápida e confiável para os hóspedes é essencial para o 
setor hoteleiro atual e é obtida com nosso novo e elegante access point, o Meraki 
MR30H, projetado para se adaptar aos mais altos padrões dos hotéis.

Além da conectividade segura e de alta velocidade, quais outros benefícios 
são oferecidos?

A solução Meraki oferece muito mais, como análise de localização para entender 
melhor o comportamento dos hóspedes e o tráfego de pedestres; Bluetooth 
integrado para interagir perfeitamente com os aplicativos iBeacon ©; ofertas de 
pilha completa para gerenciar com facilidade todos os seus componentes de rede 
em um único painel de controle na Web e a escalabilidade ilimitada do 
gerenciamento de nuvem Meraki.
© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Wi-Fi 6 para IoT
Com o Wi-Fi 6, surge a oportunidade para o uso de novas tecnologias, como 
realidade virtual, realidade aumentada, dispositivos autônomos, Internet das 
Coisas (IoT), etc., que exigem os mais altos padrões de operação.

Além disso, é importante ter uma infraestrutura de rede com fio preparada 
para switching das larguras de banda altas da rede sem fio. Soluções como 
o Catalyst 9000 fornecem, além de benefícios para IoT e segurança, a 
capacidade de habilitar mGig para switching de velocidades de até 10G em 
cobre em uma só porta.

Produtos:

Cisco Meraki MR55 e MR45.
Cisco Catalyst 9100.
Cisco Catalyst 9800.
Cisco Catalyst 9300.

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
Informações confidenciais da Cisco



Tecnologia nos quartos



White paper
Serviços hoteleiros

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
Informações confidenciais da Cisco

Quartos hiperconectados
Você já pensou em uma forma de segmentar a diversidade de dispositivos 
conectados e gerenciar o controle de acesso aos usuários conforme o local em 
que estão e o dispositivo que usam?

Atualmente, há cartões de acesso para os quartos com base em dispositivos 
móveis, reconhecimento facial, dispositivos de proximidade e elementos do quarto 
conectados, como TV, telefone, dispositivo de vídeo, iluminação, etc.
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Ter uma solução de conectividade fácil de gerenciar e 
intuitiva, mas que, ao mesmo tempo, ofereça visibilidade total 
do estado da conectividade e dos eventos de cada 
dispositivo, recursos de segmentação eficientes, definição de 
políticas de segurança, alocação de largura de banda, além 
de permissões para o consumo de aplicativos na internet 
dentro do hotel de acordo com quem está acessando a rede, 
é essencial neste segmento do setor.

Produtos:

Cisco Meraki Full Stack (painel simplificado, switches, 
access points, câmeras de vigilância por vídeo, insights 
e visibilidade de evento, segurança e API de fácil 
integração.)

Cisco ISE para controle de acesso à rede mais seguro 
e poder de segmentação de dispositivos conectados.

Catalyst 9000, para explorar a proliferação de 
dispositivos oferecendo Wi-Fi 6 em redes sem fio e na 
conexão dos switches de campus com até 60 W por 
porta em PoE, mGig, análise de tráfego criptografado e 
interfaces abertas para automação de tarefas.

Como resolvemos este problema?

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Realidade virtual em 
serviços hoteleiros
Você já pensou em como o uso da realidade virtual pode 
fazer com que os hóspedes tenham novas experiências?

Usando a realidade virtual, é possível oferecer experiências, 
fazer visitas autoguiadas aos quartos, ver os espaços de 
convivência e as atrações que são do interesse dos hóspedes 
e, com isso, gerar inovação e aumentar a fidelização.

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Realidade virtual em 
serviços hoteleiros

O que fazer para que a realidade virtual ofereça a melhor 
experiência?

O uso de aplicativos de realidade virtual exigirá o uso da 
melhor experiência em DevOps para que os desenvolvedores 
possam executar com mais eficiência e segurança todos os 
testes necessários, bem como as migrações para ambientes 
produtivos. Como é uma tarefa iterativa, será importante ter 
uma operação que permita automatizar processos, fornecendo 
segurança em cada ponto da rede e do data center, além de 
dar visibilidade aos fluxos de uso dos aplicativos.

Produtos:

Cisco Hyperflex, que oferece a melhor solução de 
computação, armazenamento, virtualização e rede, tudo 
unificado em uma única solução para otimizar o 
desempenho dos aplicativos. 

Cisco ACI, que permite automatizar as tarefas 
operacionais, executar a microssegmentação dos 
aplicativos, ter visibilidade de todas as camadas do data 
center e integrar aplicativos L4-L7, como balanceadores 
ou firewalls de perímetro.



Recepção virtual
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Recepção virtual
Como podemos colocar todos os serviços de um hotel 
ao seu alcance e digitalizá-los em um único processo?

Por meio de aplicativos, como a recepção virtual, hoje é 
possível fornecer aos nossos clientes serviços como 
informações de voo, informações meteorológicas, 
promoções, aplicativos de streaming, vídeos de 
demonstração e com interações e videoconferência para 
o público em geral.

Como habilitamos os serviços de recepção virtual?

Com as soluções imersivas do portfólio de colaboração por 
vídeo, é possível fornecer vários serviços aos hóspedes em 
diferentes espaços. Desde um sistema de comunicação 
telefônica que permite a transmissão simultânea de imagem 
e som com aplicativos digitalizados para serviço de quarto, 
até quadros interativos e videoconferência, onde você pode 
oferecer atenção personalizada a cada um dos convidados.

Portfólio

Cisco Webex Board, que permite sessões de vídeo 
interativas com um quadro virtual. 

Cisco Webex Room Series, que oferece uma 
experiência imersiva usando as telas atualmente 
disponíveis. 

Cisco IP Phones, com uma grande variedade, 
dependendo do espaço e do uso que você planeja 
oferecer.



Robôs (IA) e 
automação
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Robôs e automação
Você já pensou na quantidade de serviços que os 
dispositivos autônomos podem promover nos serviços 
hoteleiros?

Serviço de quarto automático.

Pesquisas por meio de vídeo e/ou com realidade virtual ou 
realidade aumentada.

Serviços personalizados usando os dispositivos autônomos 
como endpoints de realidade aumentada.

Serviços de hiperlocalização para que o dispositivo 
autônomo possa chegar exatamente ao seu destino.

Serviços de faturamento, bem como check-out 
personalizado usando realidade virtual.
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Produtos:

Cisco Meraki MR55 e MR45.
Cisco Catalyst 9100.
Cisco Catalyst 9800.
Cisco Catalyst 9300.

Robôs e automação

Com o Wi-Fi 6, surge a oportunidade para o uso de 
tecnologias como dispositivos autônomos e Internet das 
Coisas (IoT). Atualmente, esses dispositivos usam serviços de 
conectividade e hiperlocação com alta demanda de tráfego 
de dados, devido à qualidade do vídeo ou à experiência que 
se pretende oferecer aos convidados.

Além disso, é importante ter uma infraestrutura de rede com 
fio preparada para switching das larguras de banda altas da 
rede sem fio. Soluções como o Catalyst 9000 fornecem, 
além de benefícios para IoT e segurança, a capacidade de 
habilitar mGig para switching de velocidades de até 10G em 
cobre em uma só porta.



Chatbots
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Portfólio:

Cisco Webex Teams
Soluções de colaboração para clientes da Cisco.

Chatbots

Como primeiro nível de suporte e/ou serviço, os chatbots vêm 
crescendo nas novas gerações devido ao seu uso simples e à 
automação das tarefas que podemos implementar nelas. 

As soluções como o Cisco Webex Teams têm APIs que 
permitem oferecer essa experiência de maneira muito ágil, 
além de proporcionar a instalação em vários endpoints, como 
quiosques de serviços integrados que têm não apenas BOTS, 
mas também mapas de geolocalização do hotel, serviços 
digitais, reservas em restaurantes e/ou diversas atrações, etc. 



Wi-Fi



White paper
Serviços hoteleiros

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
Informações confidenciais da Cisco

Produtos:

Cisco Meraki MR55 e MR45.
Cisco Catalyst 9100.
Cisco Catalyst 9800.
Cisco Catalyst 9300.

Wi-Fi

O Wi-Fi 6 permite o uso de novas tecnologias, como 
realidade virtual, realidade aumentada, dispositivos 
autônomos, Internet das Coisas (IoT), etc., que exigem os 
mais altos padrões de operação.

Para a implementação e funcionamento adequado, é 
importante ter uma infraestrutura de rede com fio preparada 
para switching das larguras de banda altas da rede sem fio. 
Soluções como o Catalyst 9000 fornecem, além de 
benefícios para IoT e segurança, a capacidade de habilitar 
mGig para switching de velocidades de até 10G em cobre 
em uma só porta.
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Blockchain
O blockchain permitirá melhorar nossas operações de pagamentos, programas 
de fidelidade, validação de identidade, processos da cadeia de suprimentos, etc., 
gerando um atendimento cada vez mais rápido aos clientes. Para isso, é muito 
importante ter soluções de computação que permitam que o blockchain opere e 
funcione corretamente. 

A inovação da Cisco para os data centers permite melhorar o desempenho dos 
aplicativos, integrando virtualização, computação, rede e armazenamento em um 
único aplicativo, como o Cisco Hyperflex. 

Além disso, é igualmente importante poder medir em tempo real o desempenho 
de nossos aplicativos para identificar se eles tiveram uma área de melhoria em seu 
Código ou simplesmente detectar o ponto de falha de uma transação na Web 
dentro do mesmo aplicativo. As soluções como o Cisco AppDynamics não apenas 
nos permitem ter visibilidade do desempenho do aplicativo, mas também oferecem 
análises que determinam os gostos e preferências de nossos hóspedes por meio 
de várias plataformas e aplicativos móveis.
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Portfólio

Cisco Hyperflex, que oferece a melhor solução de computação, 
armazenamento, virtualização e rede, tudo unificado em uma única solução 
para otimizar o desempenho dos aplicativos. 

Cisco AppDynamics, que oferece visibilidade do desempenho dos aplicativos 
e das transações em tempo real. 

Portfólio de segurança cibernética da Cisco, Cisco Umbrella, Cisco DUO, 
Cisco Cloudlock, Cisco Firepower, Cisco AMP for endpoints.

Hyperflex

Blockchain
Igual ou mais importante é estar sempre 
protegido contra ameaças como 
ransomware ou qualquer outro tipo de 
ataque cibernético. Em um mundo de 
várias nuvens como o que vivemos hoje, 
os aplicativos são distribuídos, e é um 
desafio poder oferecer o mesmo nível de 
segurança, inspeção, acesso e proteção 
às informações. O portfólio de segurança 
cibernética da Cisco garante a proteção 
da integridade e confidencialidade das 
informações em um ambiente com várias 
nuvens, como o que vivemos hoje.
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Estratégia de solução para serviços hoteleiros da Cisco



Comece hoje mesmo a inovar todos 
os pontos do seu hotel

Para obter mais informações, acesse: 
cisco.com/go/hospitalidad

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/hospitality.html?ccid=cc001224
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/hospitality.html?ccid=cc001224

