
Mais de  2000 aplicações disponíveis
(chromecast.com/apps)

Solução ArantiaCast powered by Chromecast

Compativel com Android, IOS e ChromeOS

STREAMING EXPERIENCE

TODOS OS CONTEÚDOS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS 
NO TELEVISOR DO HOTEL

O HOSPEDE SENTE-SE EM CASA

ARANTIA CAST



A visualização de conteúdos dos 
dispositivos móveis através de um 
ecrã de televisão poderá ser feita de 
duas formas diferentes:

Mirroring é um sistema onde o 
ecrã do seu dispositivo é projetado 
diretamente na televisão. Portanto 
é o seu dispositivo que está a 
executar as aplicações associadas à 
visualização dos referidos conteúdos, 
impedindo-o de executar outras 
aplicações ao mesmo tempo. Se por 
exemplo, decide aceder ao Twiter 
enquanto vê a sua série favorita da 
Netflix, a série irá parar e a imagem 
que aparecerá no televisor será a 
sua aplicação de Twitter no lugar da 
Netflix.

Casting é um sistema onde o que 
é projetado para a televisão não é 
o ecrã do seu dispositivo, mas sim a 
aplicação que está a ser executada. 
Assim que uma aplicação é iniciada 
no dispositivo, pode ser enviada 
ao Chromecast, que a partir desse 
momento se encarrega da sua 
execução, deixando o seu dispositivo 
livre para receber chamadas ou 
executar outras aplicações. O casting 
baseado no Google Chromecast 
é compatível com mais de 2000 
aplicações.

O sistema ARANTIACAST é um 
sistema profissional de casting para 
ambientes hoteleiros onde coexistem 
inúmeros utilizadores onde é 
necessário garantir a privacidade 
entre hóspedes que é uma das 
responsabilidades chave do hotel.

A associação do smartphone ao 
dispositivo no quarto é feita de um 
modo muito simples, através da 
leitura de um código QR.

A sua instalação é discreta e não afeta 
o aspeto estético ou funcional do 
quarto. Só necessitamos integrá-lo na 
própria rede WiFi das instalações. Para 
além disso, permite a monitorização 
remota da rede e é uma mais-valia 
para o hotel. 

DESCRIÇÃO

DIFERENÇAS ENTRE ARANTIACAST E MIRRORING

DESTACA-SE POR

 O sistema permite a monitorização avançada e remota dos dispositivos instalados

 A instalação do Chromecast nos televisores é realizada de maneira discreta e segura

 O hóspede só consegue fazer streaming com a televisão do seu quarto

    O sistema permite gerir o desligar automático do dispositivo móvel dos hóspedes 
em sistemas com ou sem PMS

ARANTIACAST

   Streaming de conteúdo na Televisão do hotel

   Sistema seguro que garante a privacidade dos hóspedes

   Compatível com qualquer televisor equipado com ligação HDMI

   Mais de 2.000 aplicações disponíveis para Casting (Netflix, HBO, Youtube, etc.)

   No mesmo quarto poderá ligar vários dispositivos móveis ao mesmo sistema Chromecast

ARANTIACAST MIRRORING

O conteúdo de uma aplicação é transferido 
para outro dispositivo

A imagem de uma aplicação é transferida 
para outro dispositivo

Ambos os dispositivos podem executar 
diferentes aplicações

Ambos os dispositivos apresentam
o mesmo ecrã

No dispositivo para o qual a aplicação é 
transferida, apenas exibirá a execução desta

Tudo o que apresenta o ecrã do dispositivo 
móvel é exibido no ecrã do outro 
dispositivo

Multifunções: o dispositivo móvel pode 
executar outras aplicações

Multifunções: tudo o que é feito no 
dispositivo móvel é exibido no dispositivo 
secundário

O ecrã do seu dispositivo móvel pode
desativar-se ou permanecer inactivo

Se o ecrã do dispositivo móvel ficar preto, 
o dispositivo secundário também ficará 
com o ecrã a preto

Nem todas as aplicações são compatíveis Tudo pode ser visível no ecrã do dispositivo 
secundário

Compatível com dispositivos iOS e Android A compatibilidade com diferentes 
plataformas não está garantida



Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

REF. DESCRIÇÃO EAN 13

831410 Servidor ArantiaCast 8424450192061

831411 Kit ArantiaCast: Dispositivo Chromecast configurado 
+ box + cabo de segurança 8424450192009 

831412 Licença ArantiaCast para dispositivo Chromecast 8424450205778

SOLUÇÃO ARANTIACAST PARA HOTELARIA

Kit ArantiaCast

Visita

Room: 212

Transmita o conteúdo favorito do seu dispositivo móvel para a TV 
em apenas três passos

LIGUE-SE à Wi-Fi:
Hotel-WIFI

DIGITALIZE  este código QR:
ou

VISITE local.arantia.com
e insira o código:

12345ABC

PRESSIONE sobre o ícone 
de casting para iniciar a 
transmissão e divirta-se!
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Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

Quarto  212

Chromecast 
ArantiaCast

ArantiaCast INTERNET
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PROJETOS INTEGRAIS ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES 

DOS CLIENTES NO SETOR DA HOTELARIA

HOTELARIA

Acesso eficiente à internet com excelente 
cobertura numa infraestrutura de rede 
multi-serviços de alta capacidade..

 contents.televes.com/hospitality  


