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Casino de Espinho 
escolhe InnWinWin  
 

 

O grupo Solverde, detentor de uma das mais importantes cadeias de casinos e hotéis em 

Portugal, escolheu o InnWinWin para a gestão da manutenção das máquinas de jogo do 

Casino de Espinho.  

 

O grupo escolheu uma solução Chave na Mão, pelo que grande parte de levantamento técnico 

de equipamentos e respectivo carregamento de dados no software foi previamente executada 

pelos consultores ManWinWin.  

 

O projeto contemplou toda a definição dos planos de manutenção preventiva, registo de ações 

não planeadas e ações de melhoria. Contemplou também a gestão de peças de armazém e a 

configuração de sintomas/modos de falha e causas para que possa ser utilizado o recurso FMEA 

(Failure Mode & Effect Analysis). Após um período de formação do staff, o Casino de Espinho 

recebeu o software atualizado com a sua informação e pronto a funcionar e atualmente os chefes 

de sala já estão a registar pedidos à manutenção via web, de forma simples e eficaz.  

 

Esta aposta do Grupo Solverde é mais um passo na confirmação do InnWinWin como o 

software de manutenção de referência no sector hotelaria e restauração, seguindo os exemplos 

de clientes como Grupo Pestana, Nau Hotels & Resorts ou Ritz Four Seasons. 

 

Para mais informações por favor contacte: Rodrigo Seruya Cabral   

+351 934 309 184 // Skype: RSC1609 ou rcabral@navaltik.com  

 

 

Sobre a Navaltik Management 

mailto:rcabral@navaltik.com


 

A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem em 1981, 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de 

software. Com uma faturação de cerca de 700 mil euros em 2015, o que se traduz num crescimento 

sustentado de cerca de mais de 20% nos últimos 5 anos, e uma equipa de 11 pessoas, 4 das quais 

contractadas no presente ano. A Navaltik Management espera crescer cerca de 20% este ano. Com 

centenas de clientes em mais de 20 países, clientes de referência mundial como a Alstom, a Danone, a 

Essilor, o Grupo Dupont, Four Seasons, etc., a Navaltik Management possui representação local, através 

de parceiros, no Brasil, Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália e Indonésia, além da sede em 

Portugal.  


