HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
Os robôs são projetados para funcionarem como assistentes inteligentes
bastante completos, possuindo software adaptado que permite tarefas específicas. Veja as nossas soluções:
APOIO NA RECEPÇÃO
Sistema para check-in e check-out rápidos e interativos através do uso de
novas tecnologias como reconhecimento facial, leitura de QRcode e armazenamento de dados na nuvem.
SERVIÇO DE QUARTO
Possibilidade de realizar serviço de quarto em todos os andares. O robô
pode chamar o elevador e trazer ou levar para o quarto do cliente o que ele
pediu. Uma vez feita a entrega ou recolha, retorna à recepção para aguardar pelo próximo atendimento.
ASSISTÊNCIA
Acompanhar os clientes às diferentes instalações do hotel, incluindo o seu
quarto.
Pode realizar pesquisas de satisfação para os hóspedes do hotel em duas
versões: uma avaliação rápida, perguntando se eles gostaram da estadia no
hotel e uma avaliação mais ampla que inclui o reconhecimento das emoções dos clientes para saber se sua experiência foi ou não prazerosa.
Pode ser configurado para atender utilizadores de até 21 idiomas. Tem
capacidade de solicitar serviço de táxi para um cliente.
PROMOÇÃO E LAZER
Pode ser configurado para sugerir ofertas e atividades do hotel. Apresenta o
menu diário do restaurante do hotel, as atividades e serviços oferecidos pelo
estabelecimento, bem como um passeio audiovisual pelas suas instalações.
Além disso, oferece informações audiovisuais sobre a cidade, estabelecimento, serviços, atividades, oferta turística, gastronomia, etc.
RECONHECIMENTO FACIAL
Desenvolvemos uma solução que permite o acesso a quartos de hotel por
meio de reconhecimento facial, sem a necessidade de chaves ou cartões.
O procedimento para ativar esta opção é simples; Durante o processo de
check-in, é oferecida ao cliente a possibilidade de aceder ao seu quarto
através do reconhecimento facial. Se desejar incorporá-lo à sua experiência
hoteleira, são tiradas uma série de fotografias para criar a identificação
biométrica. Além disso, e para garantir um processo de dupla segurança, é
gerado em simultâneo um código QR único e exclusivo, com o qual também
se pode abrir a porta do quarto.
ROBOT RESTAURANTE
Sistema de check-in com acompanhamento do cliente à sua mesa.
Interação tátil com linguagem de design biónica inovadora e interação por
voz, que permitem ao cliente visualizar a ementa e fazer o seu pedido diretamente no Robot.
Modo Delivery para entrega das refeições à mesa e Modo Cruzeiro para
responder a qualquer necessidade do cliente durante a refeição (distribuição
de guardanapos/ talheres, pedir a conta, etc.)
ROBOT CAFETARIAS
Realiza as mesmas tarefas do Robot Restaurante, possuindo um design
diferente apenas para se adaptar a espaços mais pequenos conseguindo
ainda suprir outras necessidades:
Ecrã frontal grande com anúncios personalizados (do espaço ou de parcerias), ementa tátil e imagens de sugestão de pratos/ bebidas, etc.
Capacidade de serviço de Hostess para atrair clientes à porta.
As soluções tanto para Hotelaria como Cafetaria permitem a Cooperação
entre robôs que estejam no mesmo edifício/restaurante, com planos de
percurso otimizados para uma maior durabilidade da bateria.

*O robot pode realizar uma
troca de piso sozinho desde
que o elevador esteja
programo para isso.

HOSPITAIS/ CLÍNICAS E GERIATRIA
Os nossos Robôs podem ajudá-lo nas seguintes tarefas:
RECEÇÃO E ORIENTAÇÃO:
Acompanhar e orientar pacientes até às consultas; Entretenimento em salas
de espera especialmente para crianças.
TRIAGEM:
Fazer diagnósticos; Conexão via Bluetooth a monitores de pressão arterial,
oxímetros de pulso, balanças inteligentes, etc.; Câmara termográfica medição de temperatura.
TELEMEDICINA:
Telemedicina para pacientes urgentes/em unidades infeciosas; Teleconsulta.
DESINFEÇÃO:
Higienização e Desinfeção do Espaço; Distribuição de desinfetante pelos
pacientes.
SAÚDE
Com a função ECG, realiza eletrocardiogramas e monitoriza a pressão
arterial; Monitorização de sono, atividade física diária e pulso; Registo do
IMC, massa muscular, massa óssea, gordura corporal e visceral, metabolismo basal, água e tipo de corpo.
COMUNICAÇÃO:
Vídeo consultas; Vídeo-chamadas.
ENTRETENIMENTO - CONTRA A SOLIDÃO:
Terapia musical; Reprodução de filmes/ aulas; Dinâmica de apresentação e
desinibição; Jogos cooperativos; Memória, quebra-cabeças e jogos de
tabuleiro.

STANDS, EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Serviço de check-in e check-out; Visitas guiadas com capacidade de apresentar os produtos; Reuniões/atendimento remoto; Ecrã para Publicidade,
informações e animações; Catálogo interativo; Comunicação multi-línguas;
Entretenimento personalizado; Dispensador automático de álcool gel.

MESAS INTELIGENTES
As mesas inteligentes interativas abrem um mundo de possibilidades para
proporcionar ao cliente uma experiência inovadora, vanguardista e tecnologicamente avançada.
FUNCIONALIDADES:
· Permitem diferentes menus de navegação com múltiplas configurações e
tela dividida, de acordo com o número de utilizadores.
· Possui um menu interativo onde pode fazer o pedido de comida e bebida.
· Acesso a ofertas especiais e assinaturas via e-mail ou telemóvel.
· É possível navegar em sites de notícias, jogar jogos e partilhar nas redes
sociais.

SEGURANÇA E GUIA
· BuddyBot é nosso robô quadrúpede que pode proporcionar segurança e
orientação.
· Modo patrulha: avisa o usuário de possíveis obstáculos graças à sua capacidade de identificar o terreno por meio de diferentes câmeras e sensores.
· Modo guia: para acompanhar o usuário nos seus trajectos sem separar-se
dele, mediante as suas funcionalidades de acompanhamento.

A iDR é representante da marca TELETASK em Portugal, que com quase 40 anos de mercado mundial apresenta
uma fiabilidade, longevidade e compatibilidade quase únicas na área da automação.
Uma equipa de engenharia experiente no desenho, dimensionamento, configuração, manutenção e com laboratórios técnicos de eletrónica completamente equipados, no Porto e Leiria, permitem de forma eficaz dar apoio a
Arquitectos, engenharias, instaladores e clientes finais, desde a fase de projecto até à programação em obra.
Providencia ainda formações a todos os que quiserem programar o sistema.
As Soluções integradas de domótica que a iDR comercializa são indicadas para durarem o tempo de vida útil dos
edifícios, dotando-os de qualidade baseada na experiência e nos materiais. A inovação é proporcionada pela
constante procura de novas soluções (l+D+i) e pela garantia de manutenção pós-venda.
A iDR – Domótica i Robótica faz parte do Grupo SNC, Lda. , empresa de automação industrial fundada em
1997, que fornece soluções chave na mão e de manutenção a empresas e grupos de renome e prestígio.

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE DOMÓTICA COM
ROBOTS ASSISTENTES
Um passo em frente na interatividade.
O seu hotel, café, supermercado, escritório ou lar
podem ter, para além dos sistemas que controlam todo
o edifício, um novo assistente que lhe dará todo o apoio
na relação com o cliente, utente, colaborador ou familiar.
Boas-vindas, receção de hóspedes, promoção de
produto em loja, telepresença, teletrabalho, telemedicina e segurança transformam o acompanhamento aos
nossos familiares, negócios e experiência dos nossos
clientes numa realidade muito mais imersiva, com
acompanhamento muito mais rápido e regular.
As soluções são inúmeras e possíveis de adaptar às suas
necessidades como por exemplo assistente pessoal,
segurança, higienização, telepresença, monitorização
de crianças, idosos, etc.
Saiba em www.idr.pt como o poderemos a ajudar a criar
experiências únicas.

CONTACTOS
+351 937 744 848
+351 229 968 865
Rua Gonçalves Zarco, 1129B
2º Andar, Sala 209
4450-685 Leça da Palmeira - Portugal
Estrada de Leiria Nac.242 - Nº233
Escritório "S" / Edifício Cristal Park
2430-527 Marinha Grandel
www.idr.pt
suporte@idr.pt
geral@idr.pt

