NFHotel
Oprogramowaniedlahoteli
Progresywne oprogramowanie hotelowe, które czyni zarządzanie obiektem turystycznym sporo
wydajniejszym. NFhotel umożliwia zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - zawdzięcza to wielu
systemowym modułom. Oprogramowanie gromadzi bukingi z wielu przeróżnych pochodzeń, a z pomocą
channel managera nie ma mowy o takich nieprzyjemnościach jak dwóch klientów w jednym pokoju
bieżącego dnia. NFhotel jest również zharmonizowany z Booking.com (a w przyszłości dodatkowo
pozostałymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który samoczynnie i natychmiastowo wymienia
informacje dot. dostępności i inne informacje. Wdrożenie programu hotelowego zapewnia również dostęp do
wielu raportów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to jak twarde informacje do
przeanalizowania. Za sprawą jasnego harmonogramu zabukowań i konkretnej legendy kolorystycznej już na
pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co znaczy, że
aplikacja pracuje 24 godziny na dobę, a z szybkich rezerwacji, wewnętrznego komunikatora,
przypominacza, modułu sprzątania i wielu pozostałych funkcjonalności można korzystać o dowolnej porze i
w dowolnym miejscu, jeżeli tylko posiada się komputer/telefon/tablet połączony z internetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Channel manager
NFHotel dostarcza połączenie z Booking.com w dwie
strony – wobec tego rezerwacje, ich modyfikacje plus
rezygnacje machinalnie przychodzą do oprogramowania.
Dodanie zarezerwowania przez hotel błyskawicznie
koryguje ilość wolnych miejsc w Booking.com.
Więcej:
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/

Dla pokojowych
Z wykorzystaniem harmonogramu sprzątania jedno
kliknięcie powoduje wygenerowanie dziennego raportu
pokoi w których jest konieczność wykonania czynności:
sprzątania po wyjeździe, przeglądu, wymiana ręczników
i pozostałych które ustawimy. Harmonogram pozwala na
wprowadzenie usług w regularnych odstępach czasu w
okresie pobytu klienta.

Zarezerwowanie online –
Booking Engine
Aplikacja, z której istnieje sposobność skorzystania
dodatkowo,
na
sprecyzowanych
indywidualnie
warunkach finansowych. Zintegrowana ze stroną
internetową Twojego obiektu. Dzięki niej klienci będą
mieli możliwość dokonania szybkiej rezerwacji pobytu za
pomocą paru kliknięć myszką. Dokonają też
natychmiastowej płatności online, jak również otrzymają
automatyczne potwierdzenia wpłaty i bukingu na własną
pocztę e-mail.

Przeglądy i sprawozdania
Niezwykle
pożyteczna
możliwość
umożliwiająca
śledzenie
tendencji
dotyczących
klientów
(np.
narodowość, forma płatności, wiek itp.) i danych
związanych z pracą całego obiektu, w rozkładzie na
okresy,
użytkowników,
pokoje
itp.
Dzięki
wygenerowanym podsumowaniom, bez przeszkód da
się wtedy dokonywać wszelakich porównań i opracować
przyszłe działania oraz wykonywać analizy pomagające
zlokalizować obszary, które można ulepszyć.

Szybki buking
Realizowanie rezerwacji do tej pory nigdy nie było tak
bezproblemowe i momentalne. Należy zaledwie
przeciągnąć kursorem po harmonogramie i wprowadzić
kluczowe informacje przyjeżdżających klientów.

Błyskawiczne rozliczenia
Błyskawiczne i łatwe tworzenie rozrachunków klientów i
pobytów, ze sposobnością podglądu lub przesłania
klientowi w wiadomości e-mail. Całość w bardzo szybkim
tempie.

Więcej o programie znajdziesz na: https://nfhotel.pl

