
 
Descritivo dos Módulos 

 
 

Módulo Básico 
 

Conceito 
 
Ponto de Venda de Recepção 
 
Controle total dos pontos de venda de um empreendimento de hotelaria.  São considerados "pontos de venda" para o 
sistema, locais com computadores instalados com pelo menos um operador durante o tempo de funcionamento desse 
local e que possui a atribuição de abertura de contas, lançamentos de extras e fechamento/transferência de valores, bem 
como possuindo um caixa próprio. 
 
Auditoria 
 
Efetua o fechamento de movimento de pontos de venda do empreendimento impossibilitando alteração ou lançamentos 
adicionais no período em questão.  Possibilita a totalização de valores em diversos níveis, que vão desde lançamentos, 
pagamentos, estatísticas, etc. Gera o mapa Relatório Diário de Situação, que norteia a grande maioria dos 
empreendimentos hoteleiros. 
 
 
Recursos disponíveis: 

 Contas 
 Check-in simples e em grupo 
 Check-out simples e em grupo 
 Lançamento de extras e passantes 
 Lançamento de descontos 
 Lançamento de estornos de extras, diárias, desconto e pagamentos 
 Lançamento de adiantamentos com opção de relacioná-lo na reserva 
 Distribuição de lançamentos entre os pagadores da conta  
 Alteração de extras, café da manhã, pagamentos  
 Alteração de data de abertura, fechamento, late chek-out, taxa de serviço  
 Divisão de diárias e extras 
 Transferência de lançamentos e apartamentos 
 Reabertura de conta  
 Consulta de contas abertas e fechadas 
 Consulta de hóspedes  na casa 
 Emissão de extrato da conta do hóspede com opção de personalizar com o padrão do cliente 
 Opção para imprimir comanda dos lançamentos dos extras 

 
 Reservas 

 Lançamento de reserva simples e em grupo 
 Resumo da ocupação por quantidade 
 Chart de ocupação com possibilidade de criar reservas 
 Possibilidade de lançar  reserva de bloqueio 
 Emissão do slip de reserva com opção de enviá-lo por e-mail 
 Tecla de atalho para check-in simples através da rotina de consulta reserva 

 
 Governança 

 Agendamento de interdição 
 Possibilidade de iniciar e finalizar a limpeza do apartamento 
 Possibilidade de iniciar e finalizar a inspeção do apartamento  



 Emissão de relatório de discrepâncias 
 

 Caixa 
 Fechamento do caixa 
 Reabertura de caixa 
 Lançamento de documento avulso no caixa 
 Emissão de cópia do caixa fechado 

 
 Auditoria 

 Fechamento da auditoria 
 Reabertura da auditoria 
 Vários log´s com as principais ocorrências do sistema como; estorno, descontos, alteração e outros. 
 Relatório de hóspede em curso 
 RDS (Relatório Diário da Situação) 
 Estatístico Diário e Mensal das diárias e salas 

 
 
 

Nota Fiscal/Cupom Fiscal 
 

Conceito 
 
Rotina que possibilita a emissão da nota fiscal e cupom fiscal após o fechamento da conta. No caso do cupom fiscal é 
possível emití-lo a cada lançamento de extra.  
O sistema APP Hotel é 100% fiscal, ou seja, todas as informações operacionais são refletidas fielmente nos documentos 
fiscais relacionados, ficando obrigatória a emissão de nota fiscal/cupom fiscal para todas as contas fechadas.  
 
Recursos disponíveis: 

 Integração com as impressoras Daruma e Bematech (futuramente NFCe) 
 Integração com nota fiscal eletrônica modelo 55 

 
 

Pré- Requisitos para implantação da NFE modelo 55 
 

 Na máquina onde será impresso o Danfe deverá ter o sistema operacional Windows XP ou Windows Server 
2003, com service pack 2 ou superior.  

 Certificado digital tipo A1  
 Impressora Laser 

 
 
 

Cartão de Consumação 
 

Conceito 
 
Ponto de venda que trabalha com controle de cartão de consumação, utilizando código de barras.  Utilizado geralmente 
em hotéis de turismo, consiste na compra (ou aquisição) de um cartão com código de barras que é utilizado para 
lançamento de consumos pelo cliente nas dependências do empreendimento. 
 
Recursos disponíveis: 
  

 Abertura de conta relacionando o cartão de consumação 
 O cartão pode ser pré-pago (com limite de saldo ) ou pós-pago 
 Possibilidade de movimentar  um cartão sem que o hóspede esteja hospedado 
 Lançamentos de extras, pagamentos e descontos 
 Transferência de lançamentos entre cartões 



 Distribuição de lançamentos 
 Estorno de lançamento e pagamento 
 Consulta de saldo do cartão 
 Emissão de comprovante dos  lançamentos 
 Extrato da conta 

 

Comanda Eletrônica 
 

Conceito 
 
Comanda Eletrônica possibilita que os lançamentos dos extras possam ser realizados através de uma mesa, cartão de 
consumo ou diretamente no apto, utilizando um tablet ou um smartphone.  
 
Integração desenvolvida que tem como objetivos: 
 

 Melhorar o fluxo dos garçons no ponto de venda: O garçom circula entre as mesas lançando os consumos no 
equipamento e a integração encarrega-se de separar os pedidos entre os locais de preparo e fica na 
responsabilidade dos “cumins” realizar a entrega dos produtos. 

 Melhorar o tempo de atendimento das mesas: Como o garçom não precisa deslocar-se até os pontos de preparo 
para avisar sobre o pedido. Enquanto ele atende a próxima mesa, outros membros da equipe já estão separando 
as bebidas e preparando os pratos. 

 Agilizar o trabalho de lançamento das comandas: Como o garçom realiza o lançamento direto na mesa, não há 
necessidade do relançamento da comanda pelo operador do caixa.  

 Melhorar a segurança no lançamento dos extras: Faz parte da solução a adoção de cartão de código de barras 
que é vinculado a cada hóspede do apartamento no momento do Check-in. Em casos de hotéis que possuem 
passantes, deve-se abrir um apartamento virtual e também vincular um cartão para cada hóspede. 

 
Recursos disponíveis: 
 

 Abertura de mesa através do equipamento 
 Visual gráfico através de botões que facilitam a consulta dos produtos durante o lançamento do consumo 
 Lançamento e estornos dos extras tanto para as mesas como para os aptos 
 Visualização da conta antes da impressão para conferência 
 Solicitação de fechamento da conta para o caixa do ponto de venda 
 Impressão do comprovante dos lançamentos, com opção de enviar as bebidas para um local e as refeições para 

outro.  
 
 

Pré-requisito 
 

 Rede wireless 
 Versão do APP Hotel compatível 12.05 ou superior 
 Sistema operacional Windows Server 2003 ou  Windows Server 2008 
 Tablet Sansung Galaxy S  Tab 5 Polegadas ou Motorola Dufy com Motoblur 
 Caso deseje um equipamento diferente, o mesmo deverá ser homologado pela APP Sistemas, com o sistema 

operacional Android 2.2 ou superior. 
 Impressora não fiscal de 40 colunas (locais de preparo) 
 IIS (Internet Information Server). É necessário que ele esteja habilitado e executando.  
 O sistema operacional deve estar atualizado com todos os  "WINDOWS UPDATE" executados, inclusive com 

o Framework 4.0 
  

 

 
 



Ponto de Venda 
 

Conceito 
 
Ponto de venda normalmente não principal do empreendimento hoteleiro.  Trabalha em função do ponto de venda 
principal, o de recepção, que recebe as transferências de valores de hóspedes que consomem em suas dependências, 
chamados não passantes. 
 
Recursos disponíveis: 
 

 Abertura de conta com possibilidade de separar os extras por apartamento  
 Fechamento de mesa com opção de transferência para o apto que está com conta aberta 
 Fechamento parcial entre os hóspedes da conta 
 Lançamento de extras, estornos, descontos e pagamentos  
 Distribuição de lançamentos entre os pagantes da conta  
 Transferência de lançamentos entre mesas 
 Divisão de extras 
 Alteração de extras inclusive os que se referem a ouros ponto de venda 
 Alteração da situação da conta entre passante e não passante. 
 Reabertura de conta 
 Emissão de extrato de conta 
 Fechamento de caixa do ponto de venda, com opção de reemissão 

 

Balancete Financeiro 
 

Conceito 
 
Uma ferramenta que possibilita visualizar o total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada 
conta. Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro do empreendimento. 
Fornece os resultados através de relatório com código estruturado (estilo balancete contábil) em relação ao tipo de 
receita e despesa (o que) ou centro de custo (onde) de acordo com configuração escolhida pelo usuário.  Dividido em 
três regimes: caixa (que considera como referência a data de movimento), competência (que considera como referência 
a data de geração) e bancário (que processa os movimentos de acordo com a conta bancária em que ocorreram).   
 
Recursos disponíveis: 
 

 Movimentação automática através dos títulos financeiros do contas a receber e contas a pagar gerados pelo 
sistema. 

 Movimentação manual 
 Simulação do balancete por tipo de receita e despesa 
 Emissão de relatórios sintéticos, analítico por conta ou analítico por data de todos os regimes 
 Relatório de apuração de resultados entre meses com gráfico 
 Emissão de relatórios por centro de custo sintético, analítico por conta e data 

 

 
 
 
 
 
 



Comercial (Ajuda no CRM) 
 

Conceito 
 
Rotinas que permitem apontamento de visitas de promotores controlando os históricos permitindo agendamento e 
controle de futuras visitas, com relatórios de acompanhamento. 

 

Recursos disponíveis: 

 Registros de clientes com opção de relacionar promotor, região, grupo e classificação comercial 

 Apontamento das visitas 

 Emissão de etiquetas por contato 

 Facilitador para chamar o programa de envido de e-mail 

 Relatórios de visitas realizadas, efetuadas, marcadas e previstas 

 Agenda semanal de visita dos promotores 

 Apontamento no período 

 Relação de cliente e etiquetas 

 

 

Compras 
 

Conceito 
 
Fornece ao empreendimento, controle total durante todas as fases do processo de compras. O controle começa no 
preenchimento das requisições departamentais, estende-se durante o processo de cotação e termina com o 
gerenciamento das ordens de compra. Durante a elaboração da cotação o operador pode selecionar uma ou mais 
requisições departamentais e trabalhar com um número ilimitado de fornecedores. No final do processo de cotação o 
sistema emite um mapa apontando qual o melhor fornecedor para cada produto. 
 
Recursos disponíveis: 
 

 Requisição de compras externas e internas 
 Administração da requisição interna (atendida, aguardando, parcialmente atendida) 
 Cotação com opção de impressão 
 Lançamento da ordem de compra aproveitando a cotação  
 Lançamento de ordem de compra simplificada (não necessita da cotação) 
 Lançamento do documento de entrada aproveitando os dados da ordem de compra 
 Solicitação de senha para aprovação da ordem de compra 
 Consulta ordem de compra com opção para alterar o status (aberta, atendida e cancelada) 
 Impressão da ordem de compra 
 Relatório de apuração de ordem de compra 
 Relatório de requisições internas atendidas e lançadas 

 

 
 
 



Contas a Receber 
 

Conceito 
 
Controla todos os títulos financeiros a receber pelo empreendimento.  Engloba controle sobre os títulos financeiros, seus 
históricos, suas baixas e valores relacionados.  Possibilita o controle de juros, multa e correção monetária independente 
para cada título, sendo essas informações processadas de forma integrada na baixa.  Oferece controle sobre 
banco/agência/conta, geralmente chamados de carteiras.  As baixas podem ser efetuadas de forma extremamente 
flexível, de acordo com as regras de negócio do cliente.  Possui mecanismo de fechamento de movimento, o que 
possibilita segurança na alteração indevida de informações dos títulos. 
 
Recursos disponíveis: 
 

 Rotina que gera título financeiro baseado nas formas de pagamento relacionadas nas contas 
 Rotina que gera automaticamente as comissões dos cartões de crédito e as comissões das agências de turismo 
 Consulta de títulos a receber 
 Inclusão de títulos a receber manual 
 Geração de títulos a receber previstos baseados em modelos pré-definidos 
 Alteração de dados de títulos a receber 
 Baixas de títulos a receber  com botão facilitador na consulta de títulos 
 Rotina de quitação de títulos a receber 
 Rotina que auxilia na localização do título a receber 
 Emissão de boleto avulso e agrupado 
 Boleto padrão laser (consultar os bancos que o sistema já possui homologação) e padrão matricial 
 Emissão de duplicata ou fatura 
 Fechamento e abertura do movimento do conta a receber 
 Relatório de títulos a receber com vários filtros 
 Relatório de previsão de recebimento 
 Relatório de baixas de títulos a receber por lote, por pessoa e por tipo de baixa 
 Extrato de movimentação financeira 
 Títulos pagos do contas a receber 
 Relatório de distribuição de receitas por grupo de venda 

 

 
Contas a Pagar 

 
Conceito 

 
Controla todos os títulos financeiros a pagar pelo empreendimento.  Engloba controle sobre os títulos financeiros, seus 
históricos, suas baixas e valores relacionados.  Possibilita o controle de juros, multa e correção monetária independente 
para cada título, sendo essas informações processadas de forma integrada na baixa.  Oferece controle sobre 
banco/agência/conta, geralmente chamados de carteiras, informações essas utilizadas para emissão de cheques de 
pagamentos a fornecedores.  As baixas podem ser efetuadas de forma extremamente flexível, de acordo com as regras 
de negócio do cliente.  Possui mecanismo de fechamento de movimento, o que possibilita segurança na alteração 
indevida de informações dos títulos. 
 
Recursos disponíveis: 
 

 Consulta de títulos a pagar 
 Inclusão de títulos a pagar manual com opção de várias parcelas 
 Alteração de dados de títulos a pagar 
 Geração de títulos a pagar previstos baseados em modelos pré-definidos 
 Baixas de títulos a pagar com botão facilitador na consulta de títulos  
 Rotina de quitação de títulos a pagar 
 Fechamento e abertura do movimento do conta a pagar 
 Relatório de títulos a pagar com vários filtros 



 Relatório de previsão de pagamentos 
 Relatório de títulos a pagar retroativos 
 Emissão de autorização de pagamentos 
 Relatório de baixas de títulos a pagar por lote, por pessoa e por tipo de baixa 
 Títulos pagos do contas a pagar 
 Fluxo de caixa 

 
 

Controle Bancário 
 

Conceito 
 

Controla todas as contas bancárias do empreendimento.  Definidas obrigatoriamente através de um banco/agência/conta, 
ao ser utilizada a conta bancária passa a sofrer um rígido controle através de contrapartidas, essas permanecendo em 
aberto até que sejam conciliadas (atreladas) a uma conta definitiva, operação essa que gerará automaticamente a 
exibição no extrato bancário e conseqüente recalculo de todos os saldos. 
 
Recursos disponíveis: 
 

 Lançamento de contrapartidas bancárias manuais e automáticas 
 Lançamento de conciliação bancária 
 Emissão de cheques dos pagamentos 
 Transferências entre contas bancárias com opção de emissão de cheques 
 Desmembramento de contrapartidas bancárias 
 Envio de arquivo de remessa para banco 
 Recebimento de arquivo de retorno do banco  
 Fechamento e reabertura do movimento bancário 
 Relatório de contrapartidas bancárias 
 Extrato bancário 
 Cópia de cheque 
 Relatório de cheques emitidos 
 Relatório de remessa bancária enviada  
 Posição do saldo das contas bancárias 

 
 

Para configuração da cobrança bancária será necessário realizar os procedimentos citados abaixo antes de iniciar a 
emissão do boleto através do sistema.  
 

 Bancos homologados: Banco do Brasil, Bradesco, Banco Rural, CEF, Credcitrus, HSBC, Itaú, Mercantil do 
Brasil, Santander e Safra 

 Homologação do boleto e da remessa bancária com o banco utilizado pelo cliente 
 Emissão de um boleto e pagamento do mesmo para que tenhamos certeza que o crédito será realizado na conta 

bancária correta. Esse boleto pode ser emitido com um valor irrisório de R$ 1,00.  
 

 

Estoque 
 

Conceito 
 
Controla todo o estoque do empreendimento.  Permite a separação entre depósitos efetuando o controle de quantidade 
independente entre eles.  Também possui o recurso de múltiplas-unidades, permitindo o movimento de acordo com as 
unidade mais confortável para cada situação.  Oferece o recurso de baixa por lote dos pontos de venda, diminuindo a 
quantidade de movimento e sintetizando as informações.  Oferece o recurso de cadastramento e baixa por fichas 
técnicas. 
 
Recursos disponíveis: 



 
 Entrada de documento por compra e por outros movimentos 
 Saída de documento por venda ou por outros movimentos 
 Consulta de movimentação e saldo de um determinado produto 
 Ajuste de estoque 
 Baixa por lote 
 Baixa por ficha técnica 
 Transferências realizadas entre depósitos 
 Relatório de inventário 
 Relatório de estoque físico (saldo anterior + entradas – saída = saldo) 
 Relatório de resumo do estoque (com movimentação do estoque físico mais informações referente aos custos) 
 Rol de contagem física 
 Relatório das transferências realizadas entre os depósitos 
 Extrato de movimentação por produto 
 Relatório de giro de estoque por quantidade e custo 
 Relatório de estoque mínimo e máximo 
 Relatório de sugestão de compra 
 Resumo de centro de custo 

 

Eventos 
 

Conceito 
 

Rotinas para controle dos eventos a se realizar no empreendimento. Através do evento é possível relacionar as reservas 
para as salas e os apartamentos participantes do mesmo. Possibilidade de relacionar os produtos que serão consumidos 
durante o evento com lançamento automático nas contas. Emite ordem de serviço, orçamento e alguns relatórios de 
resultado.  

 

Recursos disponíveis: 

 Opção para configurar o formato de salas 

 Criação de setores dos eventos 

 Opção de criar modelos pré-definidos facilitando à inclusão de um novo evento 

 Possibilidade de relacionar um evento a uma reserva simples ou de grupo 

 Chart de utilização de produtos (consulta a disponibilidade de produtos utilizados durante o evento) 

 Criação do evento com opção de emissão de orçamento 

 Emissão de ordem de serviço com opção de separá-las por departamento 

 Emissão de relatório de apuração do evento 

 
Tarifador 

 
Conceito 

 
Efetua o tratamento das informações das ligações telefônicas advindas do equipamento de PABX.  Ao receber os dados 
das ligações telefônicas, efetua o cálculo dos seus respectivos valores através de regras, normalmente das próprias 
operadores, e disponibiliza para lançamentos no sistema propriamente dito. 
 

 



Contabilidade 
 

Conceito 
 
O sistema irá exportar a movimentação das contas, adiantamentos, títulos financeiros, baixas financeiras, contrapartidas 
para um leiaute próprio permitindo a importação para um software contábil.  Para o funcionamento da importação é 
necessário configurar o plano de contas contábil e vincular as contas para cada lançamento.  Não faz parte do recurso a 
geração de guias de impostos e contabilização do estoque. 

 

Telefonia Inteligente 
 

Conceito 
 
Inicialmente este módulo foi desenvolvido para atender uma grande necessidade na hotelaria: acelerar o processo de 
Check-In.  
A agilidade no Check-in é obtida quando a camareira termina o processo de limpeza e digita no próprio telefone do 

apartamento um comando que é imediatamente atualiza o Chart de apartamentos da recepção, assim o recepcionista 
consegue visualmente saber quais apartamentos podem ser utilizados.  
Recursos disponíveis:  

 Lançamento dos consumos do frigobar pelo ramal do apartamento. 

 Liberação do ramal do apartamento após o Check-in 

 Criação de caixa postal no idioma* do hóspede após o Check-in 

 Bloqueio do ramal do apartamento após o Check-out 

 Limpeza da caixa postal após o Check-out 

Todos os recursos apresentados, só estão disponíveis para as centrais telefônicas da NEC, Philips e Dígitro que possuem 
o módulo de facilidades hoteleiras.  

 
Centrais telefônicas homologadas com o sistema. 
 *A lista de idiomas depende do modelo da central telefônica.  

 Informatec 

 Philips Sopho 
 Dígitro 

 Nec 
 

 
 
 
 



Replicação 
 

Conceito 
 
Tecnologia que permite interligar servidores distribuídos geograficamente. Este recurso é indicado para redes hoteleiras 
que pretendem centralizar: 

 Cadastro de hóspedes/empresa 

 Reservas 

 Contas 

 Financeiro 

 Módulo comercial (visitas dos promotores) 

 Contabilidade 

Uma atenção deve ser dada a este módulo, pois não se trata de um único servidor atendendo todas as unidades. Há um 
tempo necessário para que a informação seja replicada entre os pontos. Este tempo pode variar de acordo com a 
quantidade de registros que são replicados no projeto e também a velocidade entre o ponto e a central. 

 

Pré-requisitos 
 

Fechadura Eletrônica 
 

Conceito 
 
Integração do sistema diretamente com gravadoras de cartão de fechadura eletrônica (Encoder), que otimiza o trabalho 
do operador na criação das chaves. A chave pode ser criada no momento do check-in ou previamente na rotina de 
reserva.  
Recursos disponíveis:  

 Criação da chave 
 Identificação de uma chave perdida. 

 
 

Integração Fiscal SPED 
PIS/COFINS e SPED ICMS/IPI 

 
Conceito 

 

ICMS / IPI 
PIS / COFINS 
Geração automática 
 
 


