i9

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA.

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
WEB, APP, SISTEMAS E
IMPLEMENTAÇÕES.

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
PARA O SEU NEGOCIO.

i9Hotelaria
Sistema completo com diferencial para gerenciamento de serviços ou governança.

A i9 acredita que para uma empresa ter sucesso na
sua organização, é necessario apoiar-se em três
pilares fundamentais.

Pessoas

Processos

Formam engrenagem perfeita para uma gestão sistematizada
eficaz e lucrativa.
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Sistema
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i9Hotelaria - Sistema para Hotéis e Pousadas.
Sistema de Gestão i9Hotelaria:
O sistema i9hotelaria proporcionará ao seu hotel ou
pousada o acompanhamento em tempo real dos índices
de produtividade, análise de erros e ações de cada
colaborador, tornando mais fácil a tomada de decisão
na correção de erros de processos.
O i9hotelaria funciona da seguinte maneira: Para cada
colaborador é entregue um dispositivo móvel
configurado e personalizado para aquele setor ao
qual trabalha. Dessa maneira, o(a) Gerente ou
governança poderá direcionar diferentes tarefas
dentro de um processos dinâmico que pode ser
aferido em tempo real com opção de extração de
relatórios
O resultado de tudo isso é uma gestão pautada na
padronização da qualidade de serviços mais dinâmico,
eficiente e tecnológica.

Importante saber!

Sistema de Gestão para quem?

Gerência hotel;
Serviço de Limpeza
Restaurante;
Cozinha;
Recepção;
Segurança;
Outros.

e organização de quarto;

App Hospede:

O i9Hoelaria acompanha um Aplicativo totalmente
personalizável para o seu hotel ou pousada nas
plataformas android e iOS que auxiliará os
hospedes nas rotinas do hotel desde do registro
na recepção (checkin) à saída (checkout).

Para uso em Smarts fones iOs, Android e via web.
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Para mais informações acesse www.i9desenvolvimento.com.br , e-mail comercial@i9desenvolvimento.com.br.

Confira as ferramentas já disponíveis para
configuração de cada equipe.

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA TODAS EQUIPES
DETRABALHO.
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Ponto digital GPS;
Recebimento de rotinas e cronogramas;
Finalização das atividades com fotos e
observações;
Solicita insumos e equipamento;

Recebe informações gerais de seus
superiores;
Botão de emergência (aciona o segurança);
Totalmente personalizável.

FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA O SEGURANÇA.

Ferramentas especificas.







Alerta para ronda.
Mapa ilustrativo por onde passou, parou e suas observações;
Recebimento de ocorrências;
Chat com sindico e gerente predial;
Totalmente personalizável.

FERRAMENTAS ESPECÍFICAS PARA O GERENTE .
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Criação de rotinas ou cronogramas para equipes de trabalho;
Monitoramento das equipes de trabalho;
Monitoramento de entradas e saídas na recepção;
Monitoramento de batidas de ponto de cada funcionário;
Acesso a histórico de rotinas ou cronogramas realizadas/não
realizadas/motivos/imagens e observações;
Cadastro de hospedes, carros e animais;
Reserva de espaço;
Recebimento de reclamações;
Acesso a câmeras*;
Envio de mensagem de correio, notificações e informativos ao
hospede;
Envia informativos para equipes de trabalho;
Botão de emergência (aciona o segurança);
Totalmente personalizável.

Ferramentas especificas.
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PARA O HÓSPEDE










Adiantamento de entrada de visitantes;
Alerta de correio;
Recebimento de avisos e informativos;
Reserva de espaços*;
Deixar elogios ou reclamações;
Solicitar serviços de Limpeza, reabastecimento de frigobar e outros;
Botão de emergência (aciona o segurança)
Compra no restaurante;
Totalmente personalizável.

PARA A RECEPÇÃO









Registra, Hospedes, automóveis e animais;
Chat com gerente e equipes ;
Acesso a histórico de serviços;
Acesso as reclamações;
Acesso as câmeras;
Botão de emergência (aciona o segurança);
Relatorio de consumo do hospede;
Totalmente personalizável.

Benefícios
PARA O HOTEL
 A utilização de sistema e processos na sua empresa para acompanhar os índices de
produtividade torna a tarefa mais isenta e diminui as chances de erro no trabalho. Nosso
sistema permite registrar diferentes processos e ações utilizando ferramentas inteligentes e,
ao final, medir a eficiência deles, através do cruzamento de vários indicadores que facilitarão a
análise e a tomada de decisão na correção de erros de processo. Além de se destacar frente
as concorrentes.

PARA O HÓSPEDE
 É a utilização de tecnologia que facilitará o acesso a serviços do hotel de maneira prática, fácil
e segura.

“

Aquilo que não se pode
medir, não se pode
melhorar”

Entre em contato e solicite uma demonstração.

End: AV- Miguel Sutil N- 2.839 Edificio Miguel Sutil
Sala 06
Tel: 65 9 9953 9616
E-mail: comercial@i9desenvolvimento.com.br

Mais informações acesse:
www.i9desenvolvimento.com.br
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