RELEASE ADMH 4.8 | Julho 2013
É com muita satisfação que lançamos a nova versão 4.8 do ADMH.
Mais um passo importante na consolidação de um produto cada vez mais profissional com a
integração ao SNRH (Sistema Nacional de Registro de Hóspedes), com a nova base de dados de
todos os países do mundo, suas cidades e estados, assim como a base do DNE (Diretório Nacional
de Endereços) com todos os CEPs do Brasil. O controle ficou ainda melhor como o novo Tarifário
Especial, política de tarifas por pax, limite de crédito por agente, troca de enxoval, Controle de
Transfer, sangria em Caixa e mais de 10 mil novos prefixos e localidades da ANATEL. E um produto
ainda mais prático com o novo formulário de venda de balcão (podendo inclusive ser utilizado com
tela touchscreen), junção de contas, divisão de consumo por pessoa, adiantamento de reserva com
boleto bancário, novo formulário de reservas, melhorias no orçamento, na conferência de diárias,
textos rápidos para atendimento via chat, novos relatórios de resumo de hospedagens, entre
outros. Enfim, mais de 50 melhorias para facilitar e organizar melhor sua empresa.
E tudo isso acompanhado de um novo manual para proporcionar a sua equipe o uso pleno e
profissional do ADMH na gestão de seu negócio. Veja abaixo um resumo das principais melhorias:

SNRHos – Sistema Nacional de Registro de Hóspedes
O Sistema Nacional de Registro de Hóspedes – SNRHos foi criado pelo Ministério do Turismo, para
informatizar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH, facilitando o envio, pelos meios de
hospedagem, das informações exigidas pela Lei 11.771/2008 e Decreto 7.381/2010. Com prazo
máximo de implantação até julho de 2013 e regras gerais conforme Portaria nº 177 de 13 de
setembro de 2011 e Portaria nº 216 de 12 de junho de 2012. Para os usuários do ADMH funcionará
de forma simples, bastando apenas o envio das fichas no check-in e sua atualização no check-out.
Antes de iniciar o uso do SNRH é preciso se cadastrar no Ministério do Turismo e preencher nos
parâmetros do sistema a chave de acesso. Sem esta chave o ADMH apresentará a seguinte
mensagem:

É possível enviar os dados da hospedagem para o SNRH de duas formas: manual e coletiva. A
forma manual é pelo formulário de hospedagem. A aba “Titular” foi reorganizada para conter todos
os campos exigidos pela lei e agora tem o botão “SNRH”. Veja:

Ao clicar no botão “SNRH” será exibido o seguinte formulário:

Neste formulário é possível efetuar os seguintes comandos:
Enviar
Alterar
Check-in
Check-out

–
–
–
–

Envia os dados de uma nova ficha para o SNRH.
Reenvia os dados da ficha com possíveis alterações.
Informa ao SNRH que o hóspede fez o check-in.
Informa ao SNRH que o hóspede fez o check-out.

Importante 1: O Ministério do Turismo possui um WebService que recebe estas solicitações,
processa e envia um retorno. Por isso, ao clicar no botão “Enviar”, por exemplo, os dados serão
enviados ao WebService e este estará retornando o número da FNRH no SNRH. Mas este processo
depende da conexão com a internet, do status do WebService, entre outros. Por isso é importante
entender que apenas com o retorno válido a operação será efetivada. Caso contrário, ela deverá
ser repetida até que o retorno seja válido. Veja abaixo o retorno bem sucedido do envio de uma
nova ficha:

Veja uma mensagem de erro informada pelo Servidor WebService do SNRH:

Importante 2: Os dados serão validados antes do envio e as regras desta validação foram
seguidas conforme o manual do módulo webservice versão 2.3.
Quando os dados forem validados e apresentarem divergência poderão ser exibidas caixas de
mensagem semelhantes à apresentada abaixo:

A forma coletiva de envio dos dados da hospedagem, a mais indicada, é realizada no menu
“Seleção para SNRH” (menu :HOTEL :Gerencial). Veja o formulário:

Neste formulário é possível selecionar as contas por posição e status, entre outros. Desta forma, é
possível, por exemplo, selecionar todas as contas abertas que ainda não foram enviadas e enviálas todas de uma vez.
Importante 1: Caso haja erro na validação a ação não será realizada. Será apresentada uma
mensagem de validação para cada hospedagem, com o ID da mesma. Acompanhe as colunas com
as datas de Envio, Edição, Check-in, Check-out e Exclusão.
Importante 2: A exclusão só poderá ser feita individualmente, de forma manual.
Com a necessidade de criação do campo “País de Origem” na ficha do cliente, criamos o Resumo
de Hospedagens - Por País de Origem (menu :HOTEL :Gerencial: Resumo de Hospedagens).
Para ajudar na validação dos dados do titular que serão utilizados pelo SNRH, melhoramos os
parâmetros relacionados ao cadastro de clientes (menu :ÚTIL :Parâmetros do Sistema :Hotel
:Cliente). Veja:

Base de dados comum
Para facilitar ainda mais o cadastro dos diversos campos que são necessários no SNRH, melhorar
as estatísticas, e facilitar a digitação e cadastro dos clientes, optamos por criar uma base de dados
comum a todos os clientes do ADMH. Nesta base inserimos:
a) Todos os países, “estados” e cidades do mundo. Foram mais de três meses de
cadastramento e conferência para levar o nível do cadastro a um patamar profissional.
b) Adquirimos o banco de dados dos CORREIOS denominado DNE (Diretório Nacional de
Endereços) que contem todos os estados, cidades, bairros, logradouros e CEPs do Brasil.
c) Cadastramos todas as profissões e ocupações do Brasil baseado no Código Brasileiro de
Ocupação - CBO.
A este conjunto de tabelas chamamos de “BASE DE DADOS COMUM”. Ela fica no arquivo
“BASE.GDB” e é independente do banco de dados ADMH.GDB. Isso para evitar arquivos grandes de
backup já que esta base tem mais de 150Mb de tamanho e pode ser facilmente substituída sem
necessidade de backup.
Na inicialização do ADMH, caso o arquivo BASE.GDB não seja localizado será apresentada a
seguinte mensagem de alerta. O sistema continuará funcionando normalmente, mas com
restrições aos locais onde esta base seria utilizada. Veja:

É possível consultar as informações desta base através dos atalhos abaixo no menu :ÚTIL
:Ferramentas. A base de dados do DNE pode ser consultada pela rotina “Buscar CEP” e o cadastro
dos Países, Estados e Cidades do Mundo, assim com as profissões, nos menus respectivos:

Importante: Esta base não pode ser editada pelo cliente. Para efetuar alterações nesta base o
cliente deve solicitar via e-mail (suporte@admh.com.br) com as devidas justificativas. Desta
forma, a alteração passará a estar disponível para todos os demais clientes.
Para manter a Base Comum sempre atualizada deve-se utilizar o menu “Atualização de Base
Comum” (menu :ÚTIL :Licença). Esta rotina compara a base do cliente com a base mais nova
disponível e acrescenta a esta análise as tabelas de telefonia. Veja:

Na atualização para a versão 4.8 estarão disponíveis mais de 10 mil novas localidades e prefixos.

Tarifário Especial
O novo Tarifário Especial veio para profissionalizar ainda mais o controle de tarifas no ADMH. Com
ele é possível:
a) Trabalhar com diversos tarifários para o mesmo período. Assim você pode criar uma
promoção em paralelo com o tarifário padrão;

b) Definir quantidade mínima e máxima de dias que cada pacote deve conter. Desta forma,
quando definir uma tarifa pode levar em consideração que trata-se de uma oferta apenas
para pacotes com mais de 7 dias, por exemplo. Isso pode evitar, por exemplo, que em
pleno réveillon alguém tente fechar um pacote de um dia;
c) Definir os dias da semana que o tarifário deve ser utilizado. Podendo definir preços
diferentes para a semana e final de semana;
d) Definir os dias da semana para check-in e check-out. Desta forma você pode condicionar
que a entrada e a saída será no domingo, por exemplo, obrigando pacotes semanais com
entrada e saída programadas;

e) Configurar a ativação e desativação podendo parar a venda do tarifário a qualquer
momento, ou, por exemplo, uma oferta que termina na sexta-feira meia noite;
f)

Definir uma margem de desconto para a recepção e o setor de reserva negociar;

g) Definir uma diária para cada dia, mesmo que com valores diferentes, ideal para alguns
motores de reservas;
h) Cadastrar apenas as tarifas específicas para o tipo de UH e tipo de alimentação existente. É
possível ainda ter o auxílio de um política de tarifa por pax pré-cadastrada;

Veja o formulário da Política de Tarifa por pax:

i)

Criar uma promoção de “Desconto por Antecedência” definindo o valor de desconto para
determinada antecedência. Por exemplo: 10% de desconto para 100 a 150 dias de
antecedência. Beneficiando o cliente que comprar com antecedência e fortalecendo seu

capital de giro. Você ainda pode definir quantas diárias (room nigths) deseja vender nesta
promoção, dando um stop na promoção quando atingir o máximo definido;

j)

Criar uma promoção de “Desconto por permanência” semelhante ao Desconto por
Antecedência, mas, condicionado ao número de dias que o hóspede vai passar no hotel.
Quanto mais dias, mais em conta, estimulando a permanência do hóspede;

k) Você pode ainda tornar o tarifário exclusivo para um tipo de agente (operadora, por
exemplo), para um agente, para um hóspede, um canal de vendas (site próprio, por
exemplo) e para um usuário (gerente, por exemplo), controlando as tarifas conforme seus
interesses;
l)

É possível ainda controlar a quantidade máxima e mínima de adultos e crianças que você
vai aceitar em um apartamento, conforme seu tipo (standard, luxo, etc). Ideal para
promoções com crianças, mas, que devem estar acompanhadas por um adulto.

m) Inserir observações no seu tarifário; e
n) Imprimir e/ou enviar seu tarifário por e-mail seguindo um modelo pré-definido com todas
as suas políticas de cancelamento, política para crianças, horários de café, almoço, jantar,
check-in, check-out, fotos, enfim, todo o poder e liberdade do HTML ao seu alcance.
Veja abaixo o formulário principal do Tarifário Especial:

Como você pode perceber o Tarifário Especial é uma ferramenta poderosa. É com ele que
pretendemos avançar na Reserva On-line.
Entendendo que agora temos três tipos diferentes de tarifário, fora a possibilidade de não se usar
tarifário e definir a tarifa manualmente, desenvolvemos um “Resumo de Hospedagem por Tarifário”
(menu :HOTEL :Gerencial :Resumo de Hospedagens). Nele é possível, por exemplo, filtrar as
tarifas praticadas em determinado período e efetuar filtros para maiores detalhamentos. Veja:

Orçamento (melhorias)
O Orçamento e a Seleção de Orçamentos foram adaptados ao Tarifário Especial e receberam
diversas melhorias como agente, solicitante, celular, canal de Vendas, status e melhor controle de
disponibilidade. Agora, ao transformar um orçamento em reserva, precisará fazer apenas ajustes
finos na reserva, pois os campos principais já estarão preenchidos. O status do orçamento
(Aguardando retorno, Sem comunicação, Sem interesse e Reserva Efetuada) ajudará a
acompanhar os orçamentos de forma a ter uma perspectiva de venda e conseguir mensurar a
produtividade da sua equipe (quantos orçamentos se transformarão em reservas?). Veja:

Rodar Diária (melhorias)
Esta rotina foi adaptada ao novo Tarifário Especial e recebeu melhorias identificando a prévia de
lançamento (o que deve ser lançado) e o que foi identificado no extrato (já lançado), facilitando o
entendimento. Veja:

Conferência Eletrônica de Diárias (melhorias)
Esta rotina também foi adaptada ao novo Tarifário Especial e teve sua prévia de calculo
aperfeiçoada com a diferenciação de data (,) de lançamento e data de faturamento (caixa). Veja:

Novo Formulário de Hospedagem
Para ajustar as diversas melhorias foi necessário fazer ajustes no formulário de hospedagem, ou
de reserva, como alguns preferem. Este formulário passa a ter um cabeçalho, ou seja, uma parte
sempre visível, independente da aba que você esteja trabalhando. Veja:

A aba hospedagem passa a ter a configuração abaixo, com destaque para o campo “Forma de
cálculo da diária” que segue a combinação de diária fixa, diária variável e pacote versus as quatro
possibilidades de tarifário Manual <Nenhum>, Tarifário Básico, Tarifário Completo e Tarifário
Especial, totalizando 12 combinações:

Importante: Diária Fixa: todos os dias o mesmo valor (média); Diária Variável: o valor pode
variar ao longo da hospedagem; e Pacote: será lançado o valor total no momento do check-in.

Veja um caso de diária variável com o tarifário especial:

Perceba que no dia 24/05 foi efetuada uma alteração para tarifário <Nenhum>, ou seja, você pode
utilizar o tarifário como referência e fazer alterações. Contudo, isso depende da permissão do
usuário.
Do ponto de vista das estatísticas serão considerados os valores da diária da tabela e não mais a
diária média, tornando as informações mais precisas. Cada dia com seu valor de diária específico.
Na aba titular, foi realizado ajustes para o SNRH, conforme demonstrado no tópico SNRH acima.
Com um destaque ao fato de que ao preencher o CEP o sistema pode auxiliá-lo no preenchimento
dos demais campos conforme sua decisão:

Um destaque especial para a nova aba Troca de Enxoval. Agora é possível definir a última troca e a
próxima troca do enxoval.

Para definir que houve a troca de enxoval basta clicar com o botão direto no apartamento no Mapa
de Contas:

Será exibida a mensagem:

É possível definir o intervalo padrão do hotel no caminho menu :ÚTIL :Parâmetros do Sistema
:Hotel :Preferências :Padrões para hospedagem. Veja:

Na Lista de Unidades Habitacionais a governança passa a ter uma nova coluna chamada “Enxoval”.
Veja:

No geral as demais abas tiveram apenas os campos redistribuídos, mas, sem grandes alterações.
No novo formulário de hospedagem foi acrescentado um recurso que pode impedir a edição da
hospedagem, apenas visualização. Trata-se da permissão de usuário Hospedagem – Editar/Alterar.
Veja:

Quando esta opção não está marcada o usuário não consegue editar a hospedagem apesar de
poder visualizar as informações.

Adiantamento de Reserva com boleto bancário
Na versão 4.8 é possível emitir um boleto bancário antes da emissão do título. Isso facilita muito o
controle dos adiantamentos, visto que, com o pagamento do boleto bancário o hóspede e sua
reserva já são identificados, a reserva passa para confirmada e é lançado no extrato da reserva o
adiantamento. E você pode a partir desta confirmação já enviar o e-mail do voucher ao hóspede,
inclusive para o seu celular. Tudo muito simples e funcional! Seu hóspede vai sentir desde a
reserva que esta lidando com profissionais. Veja como funciona:
Após configurar a conta corrente e o convênio para emissão do boleto no Módulo Financeiro, defina
o modelo de e-mail padrão para “Adiantamento – Boleto” em :ÚTIL :Parâmetros do Sistema :Geral
:E-mail. Isso só precisará ser feito uma vez. Veja:

Acrescente neste modelo de e-mail a variável “[ANEXARBOLETOADIANTAMENTO]”.
No extrato da reserva efetue a prévia de adiantamento em boleto:

Vai aparecer o formulário abaixo:

Confirme o convênio (você pode decidir por qual conta e banco deseja emitir o boleto). Se já
quiser enviar o e-mail da Solicitação de Adiantamento, basta marcar a opção “enviar e-mail”.
Pronto. Veja o e-mail abaixo:

Importante: Por se tratar de um boleto sem registro, você não terá nenhuma despesa se o
hóspede não pagar. A data de vencimento vai definir a sua proposta para deadline.

Venda de Balcão
A Venda de Balcão é uma forma mais rápida e prática de efetuar lançamentos. Veja os passos:

Clique nos itens que deseja lançar

Clique no botão “Recebimento”

Escolha a forma de recebimento
Clique em finalizar, será impresso o cupom na bobina 40 colunas.

Na impressão é possível:
1) Gerar uma senha sequencial de
atendimento para fila de espera;
2) Imprimir a comanda de produção na
cozinha e no restaurante para agilizar o
atendimento;
3) Imprimir uma comanda de conferência
para o cliente assinar (caso dos
hóspedes);
4) Imprimir uma comanda de
cancelamento de produção no caso de
estorno do item;
5) Imprimir a conta dividida por pessoa ou
por apartamento no caso de sentarem
na mesma mesa;
6) Imprimir em Impressoras térmicas ou
impressoras matriciais;
Entre outras possibilidades.

É possível ainda utilizar este mesmo formulário para trabalhar com Delivery (serviço de entrega a
domicílio). Basta clicar no PDV respectivo que o Delivery será ativado (Veja os parâmetros em
:ÚTIL : Parâmetros do Sistema: Diversos: Delivery).
O Delivery trabalha com taxa de entrega padrão, lançamento automático de produto, forma de
pagamento, cálculo do troco, cadastro do cliente, identificador de chamadas, entre outros. Veja
abaixo o extrato gerado no caso de delivery:

Na Venda de Balcão é possível ainda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Utilizar código de barras nos lançamentos;
Utilizar cores e imagens nos grupos e produtos;
Utilizar o “controle” para dividir as contas;
Lançar com teclado, mouse ou touch ao mesmo tempo;
Utilizar senha para cada garçom;
Utilizar em paralelo o controle de pedido;
Localizar o produto pelo código ou parte do nome;

A Venda de Balcão é um formulário muito versátil, ele pode ser utilizado no restaurante, na
pizzaria, na mercearia, na loja de conveniência, enfim, tanto num negócio independente como num
ponto de venda do hotel ou pousada.
Por sua versatilidade preparamos para que ele pudesse ser utilizado não apenas para uma nova
conta, mas, também para lançar nas contas já abertas. É o que veremos no tópico a seguir.

Tela Cheia – Touchscreen (Venda de Balcão)
A Tela Cheia é uma nova opção para lançamentos. Além das já existentes: Por Produto, Por PDV e
Tela Grande, agora também, Tela Cheia. Em diversos locais é possível escolher como lançar. Veja:

O lançamento em Tela Cheia utiliza a formulário de Venda de Balcão. Nestes casos, ao clicar no
botão “Finalizar”, o sistema lança os itens que você selecionou na conta de origem.
Você pode definir em cada local de lançamento qual a forma padrão que deseja utilizar. Veja o
parâmetro
“Modelo
padrão
de
lançamento”
em
:ÚTIL
:Parâmetros
do
Sistema
:HOTEL/RESTAURANTE :Lançamentos:

No formulário de Venda de Balcão é possível alternar entre contas clicando no botão “Buscar
Conta”. As contas serão exibidas e com um simples clique você traz o extrato da conta e pode
continuar lançando ou mesmo fechar a conta. É como um Mapa de Contas simplificado. Veja:

Sangria no Caixa

Agora no caixa é possível lançar as “Sangrias de Caixa” que são pequenas retiradas em dinheiro do
Caixa da Recepção. É um lançamento apenas informativo para ajudar na organização do caixa. Na
aba “Sangrias” do Caixa clique no botão “Nova Sangria”. Será apresentado o formulário abaixo:

Todas as sangrias serão somadas em seu respectivo caixa:

É possível imprimir as sangrias na bobina:

Importante: Para os hotéis e restaurantes que possuem o módulo financeiro é preciso entender
que as sangrias não são integradas com o Financeiro. O registro no caixa substitui apenas a
anotação que antes seria por escrito. É preciso lançar os movimentos na conta “Caixa” do
financeiro com suas respectivas contas contábeis.

Advertência de Alertas ao Fechar Caixa
É importante que os usuários estejam solucionado os alertas do sistema, mesmo que para isso
precisem acionar o Suporte do ADMH. Todos os alertas são importantes. Contudo, procuramos
chamar a atenção dos usuários ao fechar o caixa. Caso existam alertas em aberto será
apresentada a seguinte mensagem:

Importante: Esta mensagem não impede o fechamento do caixa, é apenas informativa.

Tirar comandos avançados de impressão direta
Algumas impressoras de bobina (40 colunas) não aceitam comandos como negrito, itálico, etc,
deixando a impressão cheia de “sujeiras”. Para evitar isso, é possível configurar a impressora, ou
caso queira permanecer com a mesma configuração, utilizar o parâmetro “Tirar comandos
avançados de impressão direta” em :ÚTIL :Parâmetros :Hotel :Impressão. Veja:

Limite de Crédito para o Agente
Para controlar o limite de crédito de determinado agente basta preencher o campo “Limite de
Crédito” no cadastro do mesmo. A partir deste momento o sistema passa a analisar o quanto o
agente já utilizou de seu limite e apresentar a seguinte mensagem caso haja uma tentativa se
ultrapassar o limite:

Neste caso o agente tem um limite de R$ 10.000,00 e já havia utilizado R$ 9.000,00 (R$ 1.000,00
em faturas em aberto e R$ 8.000,00 em prévia de diária), como ele estava tentando fazer uma
reserva de R$ 1.200,00 o sistema identificou que ele iria ultrapassar o seu limite em R$ 200,00 e
impede a reserva.
O limite ajuda você a enxergar todos os saldos a pagar do agente (descontado de seus
adiantamentos). Mas atenção porque este cálculo é baseado nos pontos de venda que você definiu
para o agente, não apenas no PDV Diária.
Você pode consultar a posição do agente a qualquer momento no Cadastro de Agentes no botão
“Analisar Limite de Crédito”.

Comissão pela fatura para o Agente
Agora é possível gerar a comissão do agente não apenas pelos lançamentos, mas, também pelo
recebimento. Isso significa que ao fechar um caixa, caso existam faturas para determinado agente
que pela hospedagem tem direito a comissão o sistema irá, conforme pré-definido, calcular esta
comissão. Neste caso, não depende mais do que esta lançado, basta o recebimento ser em fatura
na subconta do agente:

Visualização de disponíveis e indisponíveis no Mapa de Movimentação
No mapa de movimentação ao dar um clique duplo em alguns campos as informações são
detalhadas. Este recurso foi expandido para a coluna “Outros” subcolunas “Disponível” e
“Indisponível”. Veja:
Coluna “Disponíveis”:

Coluna “Indisponíveis”:

Textos rápidos
A comunicação com os hóspedes tem ser tornado cada vez mais comum pelos programas de
mensagem (com MSN e Skype), Chats nos sites e pelas redes sociais (como por exemplo Facebook
e Google+). E isto demanda gerar respostas rápidas por escrito, com a ortografia correta e com
informações precisas. Com a ferramenta de Textos Rápidos do ADMH isso fica bem mais fácil. Veja
o formulário de cadastro de textos:

Depois, basta abrir o formulário “Texto Rápido” e ir clicando nos textos que precisar. Veja o caso
do cadastro acima quando as variáveis são convertidas:

Imagine, por exemplo, que toda hora você precisa digitar sobre uma promoção, ou como chegar
ao hotel, o que tem no apartamento, o que inclui na diária, os horários, o site, o e-mail, tarifas
para o réveillon, enfim, basta ir cadastrando os textos que você mais tem repetido.

Controle de Transfer / Translado
Esta função tem o objetivo de auxiliar no controle do translado de chegada (IN) e partida (OUT),
em especial dos clientes que utilizam o transporte aéreo. Contudo, pode também ser utilizado para
passeios, city tour, entre outros que chamamos de "Roteiro".

Indicadores de Custo
De forma simples e automática o sistema gera os indicadores de custo que vão lhe ajudar a
acompanhar o gasto de insumos diariamente, no relatório “Informações Gerenciais”:

Conclusão
Bem, este é um resumo das principais melhorias da versão 4.8.1 do ADMH. Foram quase oito
meses de desenvolvimento e esperamos que esta versão possa ser útil no dia-a-dia de cada
usuário. Caso tenham dúvidas, por favor, entre em contato com o Suporte ADMH.
Atenciosamente,
Equipe ADMH
Julho - 2013

