
Mercado
A sociedade tecnológica é um facto, por isso todos os setores, e especialmente o setor hoteleiro, tiveram que
desenvolver serviços que integrassem as mais recentes inovações, transformando tecnologia em valor
agregado.

Cada espaço, cada projeto é único e possui características específicas. Na FM Audiovisuais desenhamos a melhor solução para cada projeto e ajustamo-nos à 
particularidade de cada um deles. Para isso, integramos as melhores tecnologias e os produtos mais inovadores, oferecendo uma experiência única aos hóspedes do 
hotel.

O que nos distingue: A paixão pelo serviço

Quem somos?

A FM Audiovisuais é uma empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos e soluções audiovisuais e 
tecnológicas para o setor da Hotelaria, acompanhando o 
cliente desde a escolha da melhor solução para cada 
projeto até à sua instalação.
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Como são os televisores de hotel?

Uma das dúvidas mais recorrentes quando se fala em televisores de 
hotel é sobre o modo hotel. É uma série de características específicas a 
serem utilizadas em hotéis. Alguns deles referem-se ao start-up e 
manutenção e outros à tranquilidade e conforto dos hóspedes.

Televisores Profesionais de Hotel

• Limitação do controlo de volume para poder determinar o volume máximo e o volume da TV ao ligar.
• Determinação um canal inicial que é exibido por padrão sempre que a TV é ligada.
• Mostre o logotipo do hotel quando a TV estiver ligada e determine a hora que aparece no ecrã. Uma mensagem de boas-vindas também pode ser 

exibida.
• Bloqueio de determinados recursos da TV para evitar que o hóspede altere a configuração estabelecida.
• Sintonização e configuração de todas as TVs do hotel em pouco tempo por clonagem USB entre si.

Para agilizar ainda mais o processo de configuração e ajuste dos televisores, também podemos fazê-lo através de um servidor, a 
partir do qual podemos realizar todo o gestão de cada TV a partir de um ponto centralizado.

Dessa forma melhoramos o trabalho da equipa de manutenção, economizando tempo nessa tarefa, além de ter todas as 
informações do hotel na TV atualizadas em tempo real.
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A Philips é líder mundial no mercado de Hotelaria que atende às necessidades específicas de hoteleiros e estabelecimentos de saúde com presença em mais de 80% das redes 
hoteleiras internacionais.

Com os aplicativos e conectividade Android™ da Philips TV, os hóspedes terão mais opções do que nunca para se divertir no quarto, facilitando as operações diárias do hotel 
para fazer alterações na mensagem inicial, sintonizar novos canais, etc.

Philips EasySuite

TV profissional com 
conectividade RF 
24”/32”/43”
3 anos de garantia

TV profissional com 
conectividade de cabo RF e 
IP 28”/32”/43”
3 anos de garantia

Philips PrimeSuite

Smart TV profissional com Chromecast 
CMND integrado para gerir todas as TVs 
do hotel 32”/43”/50”/55”/65”/75” 3 
anos de garantia

Philips MediaSuite

Benefícios do Chromecast integrado na gama MediaSuite
• Acesso direto e imediato via código QR.
• Sem passwords na TV e sem possibilidade de o cliente se conectar à TV em outra sala.
• O utilizador não precisa inserir os seus dados pessoais na TV ou descarregar nenhum aplicativo.
• Poupança de custos.
• Não há necessidade de comprar qualquer outro dispositivo.
• Sem licenças anuais ou custos de instalação.
• Assim que o cliente ativa o botão Chromecast, o dispositivo móvel do cliente é disponibilizado e sem interrupções o conteúdo 

na TV.
• Suporta dispositivos Apple e Android.

Televisores Profesionais de Hotel
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A plataforma de gestão de TV CMND permite controlar todas as TVs Philips, você pode gerir todo o seu conjunto de 
ecrãs a partir de um local central, evitando ir de quarto em quarto para configurar cada uma.

Ferramenta de gestão

* Hardware e instalação necessários por instalador autorizado da Philips não incluídos nos preços da TV.

O CMND é uma solução abrangente que permite gerir, atualizar, manter e reproduzir 
através de uma interface fácil de usar todas as TVs do hotel, tanto em estrutura Coaxial 
quanto em estrutura IP.

• Sem custos de licença, nem anual nem de instalação.
• Software Gratuito*.
• Fácil instalação, as TVs são detectadas automaticamente no sistema, desde que estejam

na mesma rede de dados.
• Criação de conteúdo simples, usando templates ou design do próprio cliente, tão fácil

quanto arrastar e soltar para incluir o conteúdo.
• Permite atualizar o firmware de todas as TVs.
• Permite vários idiomas com tradução automática.
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Para muitos hóspedes, o seu mundo de entretenimento gira em torno de um ecrã, e é por isso que a 
Samsung levou suas soluções de exibição de hospitalidade para uma nova dimensão. Com uma ampla 
gama de produtos que integra recursos como qualidade de imagem superior, design inovador ou 
recursos de economia de energia, os televisores Samsung Hospitality oferecem uma solução flexível, 
atendendo às expectativas de seus clientes e aprimorando a imagem de marca de sua empresa.

Gama 670
A série HT670U da Samsung oferece uma solução hoteleira abrangente. A qualidade de imagem 
UHD nítida e refinada é suportada por um menu inicial personalizado, segurança aprimorada 
apoiada por TIZEN, compatibilidade com infraestruturas coaxiais existentes e envolvimento 
personalizado dos hóspedes para uma estadia memorável. 43"/49”/55”

Gama 690
Os monitores Samsung HT690U permitem que os operadores de hotéis premium atendam às 
crescentes expectativas dos hóspedes, melhorando sua própria eficiência. Por meio da qualidade 
de imagem UHD e do gestão conveniente do quarto, os hóspedes podem desfrutar do conforto 
de casa e da comunicação bidirecional perfeita por meio do seu ecrã. 
43"/49"/55"/65"/75"

Gama TS030
Concebida para se parecer com um porta-retratos, a The Frame é uma TV com uma moldura 
elegante e moderna que combina perfeitamente com a decoração de qualquer ambiente. 
Qualidade de imagem brilhante com QLED, 100% de volume de cores e LEDs duplos, variedade 
de belas obras de arte quando desligado com o Modo Arte, ecrã inicial personalizável e intuitiva 
para receber os convidados. 43"/50"/55"/65"/75"

Gama RU750
Com qualidade de imagem UHD, oferece uma imagem excepcional, enquanto o Samsung Smart 
HUB oferece aos hóspedes acesso fácil ao seu entretenimento favorito durante a estadia. O 
Samsung Hospitality Display HRU750 oferece um aplicativo doméstico intuitivo e personalizável 
para os hóspedes. Com isso, os gerentes de hotel podem incorporar facilmente mensagens de 
boas-vindas aos hóspedes, logotipos e marcas do hotel e outras informações úteis, como números 
de telefone internos. 43"/50"/55"/65"/75"
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Elimine as visitas às salas usando uma solução remota de local único. O servidor REACH (RF) fornece firmware atualizado e outras configurações para TVs por meio de sinais de RF. O 
REACH (IP) também está disponível para controle centralizado de SMART TVs de hospitalidade sem a necessidade de hardware adicional. As atualizações são simples e simultâneas, 
portanto, não há necessidade de ir de sala em sala para atualizar cada monitor com clonagem de USB. Dessa forma, a equipe do hotel tem mais tempo para se concentrar em outras 
maneiras de melhorar a experiência do hóspede.

Ferramenta de gestão

Independentemente do tipo de propriedade ou infraestrutura, os hóspedes esperam 
uma experiência diferenciada e luxuosa, que ofereça o mesmo conforto e comodidade 
que desfrutam em casa. A solução de gestão de conteúdo LYNK REACH 4.0 
(Remote Enhanced Active Control for Hospitality) da Samsung permite que os hoteleiros 
ofereçam aos hóspedes uma experiência personalizada no quarto com sensação de 
conforto, melhorando a eficiência operacional.

Uma solução ideal de gestão de TV de hotel que permite que os gerentes de propriedade controlem e exibam conteúdo personalizado centralmente em várias TVs 
Samsung de hotel, fazendo com que o hóspede no quarto do hotel se sinta em casa.
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Dia a dia, a LG desenvolve mais soluções focadas na hotelaria, reforçando a sua posição de parceiro 
de confiança, sendo uma das empresas pioneiras na criação de soluções que satisfaçam plenamente a 
estadia dos hóspedes no hotel.
A oferta de televisores concebidos para hotéis destaca-se pela sua usabilidade. O Pro:Centric, um 
software exclusivo da LG, é a base de uma proposta capaz de ajustar e atender às necessidades de 
todos os tipos de hotéis de forma fácil, eficiente, relevante e rentável.

Commercial Lite
Projetado especificamente para ambientes de hospitalidade e negócios. Com recursos, 
interfaces simples e excelentes imagens e vídeos. Vídeo ou canal de boas-vindas, clonagem de 
USB, reprodução automática de USB +. 32"/43"/49"/55"

Pro:Centric FHD
Uma solução interativa inteligente, o Pro:Centric® SMART permite que você personalize e crie o 
seu próprio conteúdo com ferramentas SDK, aplicativos pré-carregados e software de 
gestão de conteúdo. Pro:Centric® Smart, Bluetooth Sound Sync e LG Sound Sync, 
Pro:Idiom®. 24"/28"/32"/43"/49"/55"

Pro:Centric UHD
A solução interativa inteligente Pro:Centric® SMART permite que você personalize e crie seu 
próprio conteúdo com ferramentas SDK, aplicativos pré-carregados e software de 
gestão de conteúdo. Pro:Centric® Smart, Bluetooth Sound Sync e LG Sound Sync, 
Pro:Idiom®. 43"/49"/55"/65"

Pro:Centric OLED
A marca OLED mais vendida do mundo, a LG OLED TV incorpora tecnologia de gestão 
hoteleira de ponta: LG Pro:Centric SMART. Ele oferece maior facilidade de uso e conveniência 
para navegação contínua de conteúdo de TV e também oferece excelentes soluções para 
gestão de hotéis. Pro: Centric® Smart Direct. 55"

Televisores Profesionais de Hotel
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Pro:Centric SMART é otimizado para personalizar serviços para hotéis e hóspedes por meio de 
uma infraestrutura de IP e RF. Com sua alta qualidade de imagem, design sofisticado e 
recursos avançados de conectividade, ele aprimora o entretenimento no quarto e aumenta o 
conforto por meio da implementação de tecnologia de ponta.

Agora você pode diferenciar seu hotel com modelos e páginas personalizáveis que podem 
ser especializadas para sua propriedade. Pro:Centric fornece uma solução facilmente 
personalizável para o seu negócio.

Pro: Centric Direct é um sistema de gestão de conteúdo de hotel que suporta ferramentas de edição simples e fornece várias soluções, como serviço de 1 clique e gestão 
remoto baseado em rede IP. Com a solução, os utilizadores podem projetar facilmente a interface do utilizador e fornecer serviços personalizados enquanto gerenciam a 
TV com eficiência.

A Pro:Centric TV oferece uma experiência incrível aos hóspedes com uma mensagem de boas-vindas em vários idiomas, incluindo modelos atraentes e recursos 

personalizados.

São suportados 39 idiomas, incluindo hebraico, árabe e farsi, e alinhamento de idiomas, tornando a estadia dos seus hóspedes mais confortável.

Pro: Centric Application (PCA) fornece um modelo básico e fácil. Fazendo um total de três modelos, que os clientes podem selecionar de acordo com suas preferências.

Ferramenta de gestão
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Gestão e controlo na nuvem de Smart TVs, dispositivos móveis e soluções de transmissão
Hoje, quase todo o mundo carrega um dispositivo inteligente que contém as suas assinaturas de plataformas populares de streaming. Na FM Audiovisuais procuramos a 
solução mais adequada para que o hóspede se sinta em casa desfrutando dos seus conteúdos favoritos a todo o momento, além de fazê-lo de forma segura e 
integrada.

OPÇÕES DE COMPRA
Usar a TV no quarto como uma vitrine para serviços adicionais do hotel pode gerar receita extra ao permitir 
que o hóspede faça compras ou reservas diretamente da TV ou de seu dispositivo móvel conectado.

GESTÃO DE QUARTOS
A equipA do hotel tem acesso ao quarto a partir de qualquer dispositivo conectado para otimizar o gestão 
e a limpeza. Totalmente integrado com o PMS do hotel.

ANALÍTICA
Os dados fornecidos pelas TVs conectadas nos permitem obter estatísticas de uso e podemos usar essas 
informações para tomar decisões com base em necessidades reais.

TV CAST
Possibilidade de mostrar todo o conteúdo do hóspede na TV de forma 
segura, fácil e intuitiva. A autenticação é realizada para garantir que o 
conteúdo seja exibido na tela indicada.

VÍDEO SOB DEMANDA
É um serviço muito requisitado como pacote de entretenimento para os 
hóspedes. Vários pacotes podem ser feitos de acordo com a segmentação

TV Interativa e TV Cast
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Cabeceira de Antena TV

Num hotel é importante gerir adequadamente a oferta de canais disponíveis nas televisões dos quartos. Para isso dispomos de ferramentas que nos permitem fazer esta gestão através 
da cabeceira de TV. Os canais são recebidos de TDT (Televisão Digital Terrestre) e de satélites (os mais comuns ASTRA e HOTBIRD) e a cabeceira do Hotel permite-nos receber e 
gerir os canais, formando a grelha final de canais com base nas normas e requisitos do hotel . É um elemento essencial na infra-estrutura do Hotel.

Integramos todas as tecnologias atuais, RF digital via COAX e IP via CAT6 ou FIBER. E trabalhamos com os principais fornecedores 

de sistemas de captura de sinal para oferecer uma solução ideal para cada projeto.

Na FM Audiovisuais definimos os equipamentos e prescrevemos a melhor tecnologia para garantir uma ótima experiência. 

Geramos a oferta de canais TDT, SAT e IPTV personalizados.
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Instalação e Conexão

Suportes
Muitas vezes a televisão do quarto do hotel fica na parede, para maior segurança, 
conforto e limpeza. No entanto, às vezes pode ser colocado em um suporte de chão 
ou até mesmo com um suporte de teto.

Em qualquer caso, temos um suporte que se adapta a cada caso. É preciso 
determinar o tipo de suporte, se será fixo ou móvel (inclinar, girar) e depois levar em 
consideração o tamanho e o peso da TV para escolher o suporte adequado.

Na FM Audiovisuais aconselhamo-lo para que possa escolher o melhor suporte para 
cada projeto. Não hesite em contactar-nos!

Módulos de conectividade
As soluções de conectividade ajudam o hóspede a aceder 
facilmente às conexões de TV ou carregar seu dispositivo.

Na FM Audiovisuais queremos oferecer uma solução completa em torno 
da TV no quarto do hotel. É por isso que trabalhamos para poder 
prestar o melhor serviço, melhorando a conectividade, o conforto e a 
segurança.
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Complementos para o quarto

Com o objetivo de oferecer uma solução tecnológica global para os 
quartos, na FM Audiovisuais oferecemos todos os acessórios 
necessários para uma experiência satisfatória do hóspede.

Por isso, dispomos de uma vasta gama de produtos para o quarto, 
incluindo telefones, colunas, relógios, cofres, minibar, tabuleiros de 
boas-vindas, máquinas de café e outros pequenos electrodomésticos.
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• Instalação e configuração de TVs em quartos de hotel.

• Instalação e configuração de sistemas de gestão de TV.

• Instalação e configuração da cabeça da antena para gestão e configuração de canais e mais opções.

• Integração total com o PMS do hotel.

• Contratos de manutenção e gestão remotos.

• Soluções financeiras para facilitar o investimento.

• Serviço técnico pós-venda para eventuais incidentes.

• Planos de renovação personalizados para TVs e outros equipamentos.

Integramos a gestão das TVs com o PMS principal do hotel: 

Serviços de Valor Acrescentado

Na FM Audiovisuais acompanhamos os nossos clientes em todas as fases do projeto, oferecendo uma ampla variedade de soluções de valor acrescentado.
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Alguns dos Clientes que Confiam na FM Audiovisuais
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Se necessita alguma proposta ou quer 
conhecer melhor as nossas soluções, não 

duvide em contactar-nos!

Fernando M. Martins, Sociedade Unipessoal, Lda
+351 938 700 080

geral@fmaudiovisuais.com
www.fmaudiovisuais.com
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