
OS SEUS CLIENTES CHEGAm 
COM A EXPECTATIVA 

DE SE SENTIREM EM CASA



TV Services  

Um gestor comercial necessita enviar um relatório 
urgente no regresso das suas reuniões...

s ais retendem ver televis o en uanto os  l os 
acedem à NET pelo tablet...

Um turista após con ecer a cidade pretende saber 
como estão as cosias na sua terra natal...

Todos estes clientes possuem algo em comum. 
Necessitam de serviços audiovisuais avançados para 

ue a sua e peri ncia no otel se a recordada com 
total optimismo.

Encontrarão o que procuram?



SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA



SERVIÇOS AUDIOVISUAIS

FAZER COM QUE OS SEUS CLIENTES SE SINTAM EM CASA.

Televés É O fabricante de soluções E sistemas para serviços audiovisuais 

especialmente dirigidos ao sector Hoteleiro.





Estamos 
Na nOva era da televisÃO. 

O hotel dá acesso a conteúdos 

favoritos ao cliente em qualquer 

instante e em qualquer lugar, 

através de meios com e sem fio. 

A OFERTA DE ENTRETENIMENTO PODE 

CHEGAR AO HOTEL ATRAVÉS DA 

TELEVISÃO POR TDT, SATÉLITE, OU 

OPERADOR DE INTERNET, FORNECEDOR 

DE SERVIÇOS IPTV, OTT OU VOD.

Independentemente da foNTE DE 

SINAL, é possível apresentar-se no 

ecrã de forma personalizada para 

cada cliente, incluindo conteúdos 

relativos ao próprio hotel.

Serviços 
Interactivos de TV 

para a Nova 
Geração



CONTEÚDO
PERSONALIZADO



TV Services  SEVIÇOS TV

O IPTV converteu-se na denominação 

mais comum para se definir serviços de 

televisão fornecidos através de uma 

rede de cabo par de cobre.

Frequentemente estes canais recebem-

se como parte de um serviço mais amplo 

de ligação à internet com um Operador.

Com as soluções Televés, poderá 

distribuir o conjunto dos programas 

contratados pelo empreendimento de 

forma flexível e personalizada.

IPTV

Este serviço converte o hotel num produtor 
de programas de televisão cujo conteúdo está 
de  nido pela pr pria direcção do hotel  c maras  
páginas e  apresentaç es  v deos promocionais  
diapositivos  etc  

As centrais de cabeça Televés podem transformar 
os sinais de áudio v deo anal gico ou digital  em 
canais de Televisão de Alta e  nição para a sua 
distribuição de canais convencionais de televisão 
ou serviços de dados

Estabelece-se assim uma nova via de informação 
onde se poderá publicitar eventos  divulgar o hotel 
ou simplesmente oferecer aos h spedes imagens 
e teriores em directo ue  por e emplo  re  ectem 
a a  u ncia de espaços comuns

Permita que os televisores do 

hotel sejam pontos de informação 

personalizada.

PROGRAMAS PRÓPRIOS
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

BEM-VINDO
det uidiis consuliciam  orum adductu cultiam sa uo in sulium 

idii isse cont
ptiora volium pore fac oculis ua die nem iurnum se  diem hosultum 

ade te conum telina  nerce cut  ati ue pubistatusa uo abit furbit 
verce uam con ta  fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons 
co cepopub licatus villabunu condam  uam dio  ui tam redemper  t 
ac ventife  morum vatis fore inclus loctuid dit  tem sestrum  ne culvis  
vitium  rmis cus eridicam recero

RESTAURANTE 
INTERNACIONAL 
det uidiis consuliciam  orum adductu cultiam sa uo in sulium idii isse cont
ptiora volium pore fac oculis ua die nem iurnum se  diem hosultum ade te 

conum telina  nerce cut  ati ue pubistatusa uo abit furbit verce uam con 
ta  fere norat vis hor audermantiu ete publiae cons co cepopub licatus

SPA
det uidiis consuliciam  orum adductu cultiam sa uo in 

sulium idii isse cont
ptiora volium pore fac oculis ua die nem iurnum se  diem hosul-

tum ade te conum telina  nerce cut  ati ue pubistatusa uo abit 
furbit verce uam con ta  fere norat vis hor audermantiu ete p

Myriad Hotel *****
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TV Services  

Converta o hotel num fornecedor 

de serviços a la carte de conteúdos 

audiovisuais. Transforme cada televisor 

num videoclube que potencia a qualidade 

e rentabilidade do estabelecimento.

O Vídeo on demand (VOD) consiste em que o cliente 
o e  seleccion   lmes ent e um c t lo o 

actualizado periodicamente. É um videoclube onde 
encontrarão múltiplos conteúdos. 

 cabe a de rede VOD rantia ornece os  lmes 
mais actuais dos melhores estúdios de produção, 
classi  cadas em v rios neros. om uma 
qualidade DVD e totalmente interactiva, permite 
ao hóspede parar e continuar a ver em qualquer 
instante. Deste modo, o cliente decide o que quer 
ver e quando quer ver.

VoD - OTT

SERVIÇOS TV
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

11 



TV Services  TV Services  

Na nova era da televisão, 

qualquer conteúdo audiovisual 

pode apresentar-se de forma 

personalizada a cada cliente, na 

televisão do seu quarto, no seu 

dispositivo móvel, ou nos ecrãs das 

zonas comuns do EMPREENDIMENTO. 

TELEVISÃO
“À LA CARTE”

SERVIÇOS TV

Receba OS CANAIS DE TDT em todos 
os televisores do hotel do mesmo 
modo que o faria em casa.

CANAIS DE TDT
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

As variadas procedências dos clientes do hotel, faixas etárias e 
ostos de cada individuo, fazem com que a oferta de canais de 

televisão tenha de ser muito variada em conteúdos, em idiomas e 
facilmente adaptável a possíveis alterações.

Oferta de canais de televisão diversificada em conteúdos, 
idiomas e facilmente adaptável a alterações.

CANAIS DE TV SATÉLITE

Canais internacionais À la carte e em versão original.

CANAIS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE SEM ENCARGOS MENSAIS.

Listagem de canais adaptados às preferências dos seus hóspedes 

sem necessidade de voltar a sintonizar os televisores.

CANAL  IDIOMA TEMÁTICA SAT./FREQ.  FREQUÊNCIA

CNBC Europe Ecónomia
Finanças

ASTRA 19.2º E 11597V  TP 26BBC World News Notícias

Bloomberg Ecónomia
Finanças

TV5 Monde Europe Generalista

ASTRA 19.2º E 11538V  TP 76France 24 Informação

CCTV Français Generalista

Rai 1 Generalista

HOR BIRD 13º E

10992V  TP 124

Rai 2 Generalista

Rai 3 Cultura
10992V  TP 124

Rai News Informação

ZDF Generalista

ASTRA 19.2º E

11954H  TP 77
ZDF info Informação

3 SAT Cultural

KI.KA Infantil

RTL Generalista

12226H  TP 91

Viva Música

Vox Generalista

Euronews Informação

Eurosport Desporto
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TV Services  

Uma infra-estrutura de rede de dados 

robusta, flexível e fiável, se a preferência 

for investir na última geração de acesso 

a redes HSI de fibra óptica, ou por outro 

lado as pretensões passam por aproveitar 

a actual cablagem coaxial para não 

realizar obras adicionais.

As soluções de acesso à internet e 

dados da Televés oferecem garantias 

de segurança e controlo para os 

utilizadores

Arquitectura 
de REDE de DADOS 

de granDE capacidadE



SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

RÁPIDA E SEGURA
CONEXÃO



TV Services  DATA NETWORK

AcesSo rápido E 
seguro a Qualquer 
serviÇo de daDos

Aumenta exponencialmente a necessidade de desenhar 
redes de rande capacidade e velocidade para acomodar 
a utilização de serviços audiovisuais de van uarda que 
necessitam de randes lar uras de banda, como nternet 
ultra rápida, TV em ltra Alta De  nição, ou do nload de 
conteúdos OTT e VOD, entre outros.

uando o nível de pedidos  demasiado alto, apenas 
uma arquitectura de rede baseada em  bra óptica pode 

arantir uma excelente qualidade de serviço.

As soluções ibreData da Telev s permitem uma estão 
das ofertas Triple la  ou uad la  para que se de  na à 
medida os conteúdos que oferecidos aos clientes a cada 
instante.

Os acessos ultra-rápidos a serviços de 

internet crescem de forma exponencial. 

Os clientes estão acompanhados 

a todo instante de tabletes e 

smartphones com aplicações e 

conteúdos que consomem importantes 

recursos de rede. Os hotéis necessitam 

de uma infra-estrutura sólida, fiável e 

flexível que possa suportar os picos de 

tráfico necessários. A Televés oferece 

soluções à medida, como o GPON para 

implementar novas redes de fibra 

óptica ou o CoaxData que incluí os 

dados na rede existente de televisão 

por cabo coaxial.

INTERNET REDES DE Fibra Óptica
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

O cabo coaxial dispõe da capacidade su  ciente 
para oferecer os serviços tradicionais de 
televisão e internet de alta velocidade. Trata-se 
portanto de uma infra-estrutura que suporta 
serviços audiovisuais para oferecer aos clientes 
o entretimento que necessita o hotel, tanto nos 
televisores como tabletes e smartphones.

A actual utilização da internet está li ada às tecnolo ias 
sem  os. As redes i i são ferramentas para a própria 

estão do hotel e uma fórmula de acesso a serviços 
para o cliente. stas redes necessitam uma estão 
e  ciente dos recursos e uma optimização din mica do 
trá  co. Os dispositivos que as eram terão de ser pontos 
de acesso e  cientes e con  uráveis, onde a potência de 
emissão se a um par metro a ter em conta.

REDES DE CABO COAXIAL PONTOS WiFi  EFICIENTES

ACESSOS SEM FIOS EFICIENTES, 

RESPONSÁVEIS E SEGUROS

17 



Arantia DS facilita a 

edição simples e dinâmica dos 

conteúdos a exibir. 

O resultado é uma ferramenta 

que potencia os serviços do hotel 

além de constituir uma plataforma 

publicitária altamente rentável.

DIGITAL SIGNAGE



SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

uMA mensaGEM APELATIVA



TV Services  DIGITAL SIGNAGE

sistema de Informação 
atractivo, flexível 
e personalizado em
qualquer ponto do 
estabelecimento.

Arantia DS permite fazer chegar aos 

clientes mensagens publicitárias 

com alto impacto visual, criando 

efectividade do investimento.

DS
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

GESTÃO DE CONTEÚDOS.

PROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO.

Selecção DE CONTEÚDOS.

Acesso através de software de gestão.

A inalização di ital reduz a dependência relativa aos conteúdos impressos e faz 
com que estes estejam sempre actualizados e com possibilidade da sua alteração 
instant nea. 

A solução Arantia D   con  urada atrav s de um interface eb e a pro ramação do 
serviço consiste em carre ar os conteúdos multim dia (vídeos, ima ens, canais TV, 
etc). É possível de  nirem-se diferentes per  s e criar as próprias maquetes a utilizar. 

omo etapa  nal de  nir-se-á numa tabela cronoló ica a de  nição dos espaços 
temporais a disponibilizar os respectivos conteúdos.

O ervidor e a T  são os dois elementos de hard are existentes que fazem parte do 
sistema. o primeiro  con  urado o conteúdo e o se undo entre a-o ao televisor 
juntamente com os restantes serviços  ( TV, VOD), se existirem.

PROMOÇãO PARA O HOTEL
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UMa soluÇÃO tecnológica 
específica para cada perfil 
de estabelecimento,
UMa infra-estrutura 
de instalação 
FEITA À medida para CADA hotel
Estas soluções audiovisuais avançadas podem ser 

implantadas no hotel através do fabricante líder em 

infra-estruturas de telecomunicações, com experiencia 

demonstrada em hotéis de vários perfis em todo o mundo.

A Televés ofErece experiÊncia 
E conHECIMENTO.





FIBREDATA

Dispositivos compactos, fiáveis e simples 

para a distribuição de serviços Multiple-play 

como High Speed internet, VoIP , 802.11ac Wi-Fi, 

video (IPTV e RF Overlay) 

através da tecnologia GPON.

RECEPTOR ONT

A gama de sistemas Fibredata torna possível a 
distrib i o em  bra pti a de todos os servi os 
a diovis ais e ne ess rios n m otel, permitindo 
a adaptação de todas as vanta ens da  bra às 
particularidades das suas necessidades.

comunicações audiovisuais e entretenimento 
NO hotel À velocidade da luz.

SoluçOES E Sistemas Televés
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

TRANSMISSOR  ÓPTICO

CABEÇA DE REDE OLT 512

Para a transmissão de dados, o sistema Fibredata 
dispõe de dois elementos principais, a OLT e a 
ONT, que funcionam como pontos de conexão 
entre o fornecedor de serviços e o utilizador  nal.
Os emissores ópticos de F Overla  encarre am-
se de transformar a televisão em sinal óptico 
para uma distribuição em  bra óptica.

25 
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RedE de daDos sEM obras, 
aproveITANDO A cablAGEM dA antena.

O Coaxdata é um sistema que aproveita o cabo 

coaxial existente da antena para distribuir 

sinal de dados. Por esta razão é uma estrutura 

que não obriga a instalações dispendiosas nem 

dilatadas no tempo. 

e a televisão se distribui de forma correcta atrav s da red 
de cabo da antena, o oaxdata irá fazê-lo arantidamente 
com o sinal de dados. Na maior parte dos casos, será um 
processo plu pla .

A s a te nologia et i   permite gerar pontos de 
a esso a stados s ne essidades do otel

COAXDATA GATEWAY

Master coaxdata

SoluÇÕES E Sistemas Televés

COAXDATA

26 

The only one with technology



SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

Internet em todas as divisões.

Sem obras: O CoaxData não necessita de obras 

nem de elevadas graus de complexidade de configuração.

Alta Velocidade 1Gbps.

Integração de serviços de TV e internet na rede coaxial.

Extensão do sinal sem necessidade de amplificação.

Criação de redes segmentadas por utilizadores.

Monitorização das redes criadas 

com a aplicação access Control.

UM SISTEMA COM MÚLTIPLAS VANTAGENS

eduzir o rau de exposição às ondas electroma n ticas.
a conexão à internet mias responsável

riar microc lulas de acesso à rede melhorando o rendimento 
dos utilizadores conectados.
a conexão à internet mais eficiente

eduzir a ama de alcance para evitar que terceiros 
possam aceder à sua rede de forma indesejada.
a conexão à internet mais segura

a tecnologia  mYnetwifi da Televés permite configurar o  
nodo WiFi CoaxData em baixa potência, o que permite:
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T.   uma s rie de módulos que permitem captar e 
erar todo o tipo de sinais de televisão para os adequar 

às suas necessidades e os distribuir atrav s da rede de 
cabo coaxial. 

onvertem qualquer formato de entrada (TV AT, TDT, 
PTV) em canais de TDT convencionais. Adicionalmente 
 possível criar pro ramas próprios do hotel, ao qual 

o sistema T.0X dispõe de encoders/moduladores que 
transformam sinais de Áudio/Vídeo em canais de TDT.

Tecnologia Fria 
e Eficiência energética
Tecnolo ia com um mínimo consumo e sem necessidade de 
manutenção, fazem do sistema T.0X o maior aliado para alcançar 
a maior rentabilidade da instalação.

Configuração remota e em tempo real
om o módulo ontrolador de abeças de ede o equipamento 

poderá ser manipulado e monitorizado à dist ncia.

A tarefa associada à manutenção faz-se de forma simples 
e económica, sem necessidade de deslocações e custos 
associados.

Apps de gestão
T uite  a aplicação que conecta ao instalador ou o t cnico de 
manutenção com a central. 

Atrav s de um dispositivo móvel (tablet, smartphone, etc) a 
estão e con  uração da cabeça de rede  uma tarefa simples e 

imediata.

çç

TV Na redE DE CABO coaxial

CABEÇA DE REDE T.0X

ControlADOR 
de CENTRAIS

TRANSMODULADOR ENCODER/ 
MODULADOR

convertem qualquer serviço AUDIOVISUAL 
em sinal de TV, adaptáveis às necessidades 
do hotel e dos seus hóspedes.

CABEÇAS DE REDE TV

Um sistema reconhecido internacionalmente 
Os maiores operadores de serviços de TV utilizam o sistema 
Telev s. ó a maior cabeça de rede  capaz de superar os estritos 
testes de  abilidade aos que  submetida pelos operadores de 
todo o mundo.

SoluÇÕES E Sistemas Televés
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

A ama de cabeças de rede Arantia são as que fazem che ar 
os serviços audiovisuais aos televisores atrav s de uma rede 
de dados e um receptor STB (Set Top Box). Da mesma forma 
que o seu homólo o coaxial, estes sistemas tamb m converte 
qualquer formato de entrada (TVSAT, TDT, PTV) num streaming 
compatível com a STB. A estes serviços adiciona-se o VOD 
(Vídeo-on-demand) que converte o televisor de cada quarto 
num videoclube que representa ne ócio para o hotel.

Flexibilidade
Ampla ama de módulos para poder oferecer um serviço a 
todo tipo de necessidades.

Personalização
Os menus podem ser adaptados ao per  l desejado para 
potenciar a ima em do hotel.

Acesso a Internet
om a STB hronos  possível aceder à internet e a outros 

serviços interactivos.

Transcoder
PTV e VOD podem ser eridos pelo transcoder adaptativo 

da Arantia para poder utilizar dispositivos sem  os 
(tablets, smartphones, etc) como receptores dos serviços 
audiovisuais.

TV EM streaming através da redE de banda LARGA

SET TOP BOX IPTV

CENTRAL IPTV HE-21

MIDDLEWARE IPTV

ENCODER AV/HDMI-IP

SERVIDOR VOD
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O sistema de Sinalização Digital de Arantia é 

uma potente ferramenta que permite mostrar 

conteúdos de grande qualidade nos ecrãs 

dos televisores do hotel. Todos os serviços 

prestados são configurados através de uma 

aplicação web de gestão centralizada.

ombinação de hard are e so  are para 
administrar remotamente o sistema atrav s de 
menus simples e atractivos, onde a STB hronos 
não só forma parte do equipamento de PTV mas 
tamb m actua como o elemento que entre a os 
conteúdos a ecrãs e totems.

SET TOP BOX

TOTEM DE SINALIZAÇÃO

SERVIDOR DIGITAL SIGNAGE

A forma mAIS ágil 
de crIar E distribuir 
A sINALIZAÇÃO digital 
dO hotel.

ARANTIA DS

SoluÇÕEs E Sistemas Televés
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SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA HOTELARIA

Arquitectura flexível e económica: 
A solução Digital Signage da Telev s utiliza a STB como player 
permitindo ter as soluções PTV e DS inte radas num mesmo 
dispositivo. Obt m-se assim uma poupança de recursos e tempo 
conferindo-lhe uma elevada  exibilidade.

Software de gestão intuitivo: 
Aplicação que permite criar, erir e distribuir conteúdos atrav s 
do sistema. Para facilitar a tarefa do administrador disponibiliza-
se uma variedade de soluções tipo que conferem ao sistema 
uma excelente qualidade visual.

sta plataforma permite a estão de utilizadores e rupos, para 
al m do controlo de dispositivos, conteúdos e eventos.

Múltiplos formatos: 
apacidade para inte rar no sistema os formatos multim dia 

mais habituais.
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As vanta ens encontradas são múltiplas e ajudam a potenciar a 
qualidade do hotel.

ma arantia de satisfação do cliente já que o hóspede encontrará 
serviços a la carte adequados à sua nacionalidade e preferência. 

om um acesso se uro à internet à máxima velocidade para que 
seja possível trabalhar ou simplesmente disfrutar de uma li ação 
de qualidade.

O hotel aumentará a rentabilidade porque a solução oferece 
equipamentos con  uráveis remotamente, com baixo consumo 
ener tico e com uma assistência t cnica quali  cada e de 
proximidade. Todos os serviços colocados à disposição do 
cliente contribuem para a promoção das instalações. O hotel será 
valorizado pela oferta de canais TV atractiva, pelos conteúdos de 
Alta De  nição, pelas altas prestações da li ação à internet.

Muitos hotéis distribuídos por várias partes do globo 

confiaram nas soluções multimédia da Televés.

O SEu hotel tambÉM 
pODERÁ  FAZER parte deste clubE.

As soluções Televés permitem uma 
adaptação do hotel aos serviços 
AUDIOVISUAIS actuais e futuros.

UMa soluÇÃO tecnológica 
para Qualquer tipo de instalaÇÃO
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TV Services  

A Televés é um fabricante l der na Europa no 
desenvolvimento de infra-estruturas de telecomunicaç es 

em edif cios  om mais de  anos de e peri ncia e com 
produtos instalados em mais de  pa ses  a Televés 
oferece a solução tecnol gica para integrar televisão  

internet e serviços de dados da forma mais e  ciente no 
estabelecimento

abricamos os produtos e as soluç es ue propomos  
o que implica numa garantia de qualidade e serviços à 

sua disposição  um incremento em con  ança para que a 
realidade supere as e pectativas

Televés assegura a qualidade da oferta personalizada que 
ofere emos porque ontrolamos ada um dos par metros 

da infra estrutura  desde design  fabri o  instala o e 
servi o p s venda
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REGRESSAM com a CERTEZA
De voltar a repetir a experiência

televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation
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