
SOFTWARES
DESENVOLVIMENTO WEB
SUPORTE EM TI



A TDA Informática é focada na gestão de 
tecnologia da informação, que visa 
proporcionar a seus clientes redução dos gastos 
com TI. Nosso corpo técnico é altamente 
capacitado, treinado e certificado para oferecer 
soluções rápidas e precisas para atender as 
necessidades de  nossos clientes.

AArquitetar novos processos e procedimentos, 
desenvolvimento de sistemas voltados para a 
web,  suporte técnico para empresas, 
configuração de redes e servidores, sistemas de 
gestão para hotéis, pousadas, resorts, 
restaurantes e foodservices dentre outros 
serviços, são expertises nas quais somos 
qualificados.qualificados.

SOFTWARES
DESENVOLVIMENTO WEB
SUPORTE EM TI



TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA UMA GESTÃO 

HOTELEIRA COMPLETA E EFICIENTE.

• Sistema Cloud, responsivo, com acesso via navegador web
• Sistema para gestão de hotéis, pousadas, resorts e redes 
hoteleiras.  Modular, simples de usar, altamente parametrizável. 
•  Controle de gestão completa independente do tamanho do 
hotel
•• Todas operações diárias de front-office realizadas a partir de uma 
única janela
• Integrado à soluções de Vendas Online e Pontos de Venda
•  Integrado à Comanda Digital, Governança Digital, Check-in 
Express, e sistemas de vendas online.

SISTEMAS
DE GESTÃO
HOTELEIRA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
NOS ESTADOS: PI, MA, TO e PA



VENDE DIÁRIAS E TAMBÉM SERVIÇOS AVULSOS, IDEAL 

PARA HOTÉIS COM RESTAURANTES, DAY USE, SPA E MAIS.

• Integrado aos sistemas de gestão Newhotel (PMS)
• Reserva em 3 cliques
• Gestão de Allotments, Tarifas e Reservas centralizada e em tempo 
real
• Ofertas especiais, pacotes e Last Minute, fácil, simples e seguro
•• Gestão dinâmica de preços e disponibilidade
• Diferentes métodos de pagamento: Mastercard, Visa, Amex, 
transferência bancária
• Interface multi idiomas
• Integração com Website para atualizações automáticas e destaque 
de ofertas especiais
•• Integração com página Facebook do Hotel para Ofertas Especiais e 
"Reserve Agora"

VENDAS 
ON-LINE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
NOS ESTADOS: PI, MA, TO e PA



SISTEMAS PARA
RESTAURANTES
E FOODSERVICES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
NOS ESTADOS: PI e MA



Gerencie, emita, armazene e manifeste 
documentos fiscais em um só lugar! 

Sistema de gerenciamento empresarial com 
armazenamento e emissão de notas fiscais 100% 
Web, ideal para Pequenas e Médias Empresas.

SISTEMA DE GESTÃO
E EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS



Nosso projetos para a web são desenvolvidos sob medida de 
acordo com o perfil do cliente, por isso eles são únicos e 
exclusivos.
Dedicamos horas de planejamento para que cada projeto 
atinja o máximo de satisfação de nossos clientes.

DESENVOLVEMOS:

• Sites para meios de hospedagem (hotéis, pousadas e resorts)
•• Portais de Notícias
• Lojas Virtuais
• Sites instuticionais
• Sites para imboliárias
• Sites para Escolas e Faculdades
• Sites para Restaurantes e Foodservices
• Sites para Clínicas Médicas e Odontológicas

DentDentre estes, fazermos diversos outros projetos 
personalizados de acordo com o segmento do cliente.

DESENVOLVIMENTO
WEB



O Outsourcing TI é o uso de empresas de serviços externas para 
fornecer processos de negócios e soluções de infraestrutura para 
Tecnologia da Informação. 

Em linhas gerais, é a terceirização do departamento de TI de sua 
empresa, que também inclui serviços de utilidade como 
consultorias e atendimento helpdesk para sua equipe.

CARACTERÍSTICAS:
• Redes e Servidores
• Redes Wifi (planejamento e implantação)
• Atendimento Helpdesk
• Sistemas Operacionais
• Equipe qualificada, certificada e treinada
•• Eficiência

CERTIFICAÇÕES:

SUPORTE EM
TI PARA
EMPRESAS



SABE AQUELA REDE QUE ANTES ERA APENAS UMA 
SENHA, QUE NÃO GERAVA NENHUM BENEFÍCIO?

Agora você pode transformar ela em uma ferramenta inovadora 
para fidelizar e atrair novos clientes além de manter o bom uso de 
sua conexão com a Internet deixando-a sempre rápida para o 
seus clientes.

OO Wi-Fi Manager TDA ajuda você entender melhor o seu cliente, 
divulgar seus negócio e ainda garante a segurança e rapidez da 
sua rede Wi-FI.

IDEAL PARA:
• Hotéis               • Clínicas e Hospitais    • Bares e Pubs       
• Shoppings        • Restaurantes               • Pizzaria
• Barbearias        • Eventos                       • Playgrounds    

O WI-FI DA SUA EMPRESA
MAIS INTELIGENTE
CHEGOU!



BACKUP
CORPORATIVO
E SEGURO



O Intelligence Eventos é uma plataforma completa para gestão de 
Eventos Acadêmicos, desenvolvida pela TDA, lhe proporciona um 
gerenciamento completo de seu evento de maneira fácil, prática e 
rápida. 

Funcionando 100% na web propociona para o administrador do 
evento mais mobilidade, oferencendo ainda Apps auxiliam no 
credenciamento de seus participantes.

Conheça o INTELLIGENCE, agende sua demonstraçao!Conheça o INTELLIGENCE, agende sua demonstraçao!

CONFIRA ALGUNS RECURSOS DA PLATAFORMA:

SISTEMA DE GESTÃO
DE EVENTOS
ACADÊMICOS
INTELLIGENCE
EVENTOS



TDA Informática 
Av. Armando Cajubá, 1111
São Francisco da Guarita
64215-010 Parnaíba - PI

(86) 3323.9931
(86) 98894.0309 
tdainformatica.com.br

contato@tdainformatica.com.br


