NFHotel
Oprogramowaniedlapensjonatu
Zaawansowane oprogramowanie hotelowe, które czyni prowadzenie obiektu turystycznego dużo
operatywniejszym. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięcza to wielu
systemowym podzespołom. Oprogramowanie kumuluje zarezerwowania z wielu różnorakich źródeł, a z
pomocą channel managera nie ma dyskusji o takich trudnościach jak dwóch klientów w jednym pokoju tego
samego dnia. NFhotel jest też zharmonizowany z Booking.com (a w przyszłości także pozostałymi portalami
turystycznymi) w taki sposób, który automatycznie i momentalnie wymienia informacje dot. dostępności i
pozostałe dane. Implementacja programu hotelowego zapewnia również dostęp do wielu bilansów i
statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą
czytelnego harmonogramu rezerwacji i konkretnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka
widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel funkcjonuje w chmurze, co znaczy że oprogramowanie
działa 24 godziny na dobę, a z natychmiastowych bukingów, wewnętrznego komunikatora, przypominacza,
modułu sprzątania i wielu innych funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i wszędzie, pod
warunkiem,żeposiadasiękomputer,telefon
czytabletpołączonyzinternetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Umożliwienie
wprowadzaniaponadstandardowych
ustaleńzpensjonariuszami
Dodawanie komentarzy i adnotacji do rezerwacji np. o
przybyciu z psem, “przypominacze” o szczególnych
życzeniach gości, lub o zrealizowaniu specyficznego
rodzaju
usług.

Komunikatyoniejasnychczynnościach
Komunikaty
dla
administratora
programu
(właściciela/menedżera obiektu) o przeprowadzonych w
programie przez innych użytkowników, podejrzanych, lub
niejasnych czynnościach. Co umożliwia efektywną
kontrolę i ochronę nad pracownikami obsługującymi
oprogramowanie.

Pełna
kontrolaprzyjazdów/odjazdów
Dzięki tej funkcjonalności nie da się pogubić w liczbie
klientów przyjeżdżających i wyjeżdżających w danym
dniu. Klarowna lista przyjazdów i wyjazdów, w bocznym
panelu daje możliwość podglądu zwalniających się pokoi
oraz uregulowanych lub jeszcze niezapłaconych
rachunków.

Zabukowanieonline–BookingEngine
Aplikacja, z której skorzystać możesz dodatkowo, na
sprecyzowanych indywidualnie warunkach finansowych.
Dopasowana do strony internetowej Twojego obiektu.
Dzięki niej goście hotelowi będą mieli możliwość
dokonania natychmiastowej rezerwacji pobytu za
pomocą paru kliknięć myszką. Dokonają też
natychmiastowej płatności online, a także uzyskają
automatyczne potwierdzenia wpłaty i rezerwacji na
własnąpocztęe-mail.

Modułsprzątania
Wykorzystując grafik sprzątania jeden klik generuje
dzienny raport pokoi w jakich powinno się: sprzątania po
wyjeździe, przeglądu, wymiana ręczników i innych jakie
ustawimy. Harmonogram daje możliwość włączenia
usług w cyklicznych odstępach czasu podczas pobytu
gościa.

Wielofunkcjonalnygrafikrezerwacji
Grafik ze sposobnością szybkiego dodawania bukingu,
wprowadzania szczegółowych danych o gościach,
szybkiego
tworzenia
wszelkiego
typu
zmian,
bezproblemowego podglądu danych o dowolnym z
pensjonariuszy i każdego zabukowania oraz wglądu do
rozliczeń.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

