NFHotel
Programdlapensjonatów

Progresywna aplikacja hotelowa, która czyni prowadzenie obiektu turystycznego o wiele wydajniejszym.
NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - dzięki wielu kompleksowym elementom. Program
gromadzi rezerwacje z wielu różnych źródeł, a z pomocą channel managera nie ma dyskusji o takich
nieprzyjemnościach jak dwóch klientów w jednym pokoju tego samego dnia. NFhotel jest również
zintegrowany z Booking.com (a niedługo również różnymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który
samoczynnie i bardzo szybko wymienia dane dot. dostępności i inne informacje. Implementacja programu
hotelowego daje dodatkowo dostęp do wielu protokołów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to
jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą czytelnego harmonogramu zabukowań i wyraźnej
legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda sytuacja w obiekcie.
NFhotel działa w chmurze, co oznacza że oprogramowanie pracuje 24 godziny na dobę, a z
natychmiastowych zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania
oraz wielu różnych funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i wszędzie, pod warunkiem, że
posiada się komputer/telefon/tablet połączony z internetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Błyskawiczne rozliczenia
Szybkie i komfortowe tworzenie rozrachunków gości i
pobytów, z wyborem podejrzenia lub wysłania
pensjonariuszowi poprzez pocztę e-mail. Całość w
błyskawicznym tempie.

Dynamiczne ustalanie cen
Sposobność swobodnego wyznaczania cen pokoi, usług,
pakietów, ich swobodnych modyfikacji lub poprawek, w
każdym momencie, czy ustalenia odmiennego rodzaju
naliczania ceny.

Wielofunkcjonalny harmonogram rezerwacji
Grafik z możliwością momentalnego dodawania
rezerwacji, kompletowania szczegółowych informacji o
gościach, szybkiego tworzenia dowolnego rodzaju
zmian, bezpośredniego podglądu informacji o dowolnym
z gości hotelowych i każdej z rezerwacji oraz wglądu do
rozrachunków.

Komunikator
Za pomocą niego, użytkownicy korzystający z programu
jednocześnie, na odmiennych urządzeniach, mogą się
ze sobą szybko i bez problemu komunikować.
Komfortowe i dyskretne okno czatu, widniejące po
prawej stronie znacznie ułatwi i ułatwi kontakt z każdym
pracownikiem obiektu.

Analizy i raporty
Nadzwyczaj praktyczna funkcja pozwalająca na
śledzenie tendencji dotyczących gości hotelowych (np.
narodowość, forma płatności, liczba lat itp.) i informacji
powiązanych z pracą całego obiektu, w rozkładzie na
okresy, użytkowników, pokoje itp. Z wykorzystaniem
wygenerowanych sprawozdań, bez kłopotu można
zatem dokonywać wszystkich porównań i układać
przyszłe postępowania oraz przeprowadzać analizy
pomagające zlokalizować obszary, jakie można
ulepszyć.

Moduł sprzątania
Wykorzystując grafik sprzątania jeden klik sprawia, że
zostaje wygenerowany dzienny raport pokoi w jakich jest
potrzeba wykonania czynności: sprzątania po wyjeździe,
przeglądu, wymiana ręczników i innych jakie
skonfigurujemy. Grafik pozwala na włączenie usług w
powtarzalnych odstępach czasu w ciągu pobytu
pensjonariuszy.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

