NFHotel
Oprogramowanie dla hotelu
Innowacyjna aplikacja hotelowa, która sprawia, że zarządzanie obiektem turystycznym jest o wiele
wydolniejsze. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - dzięki wielu kompleksowym
elementom. Program kumuluje bukingi z wielu przeróżnych źródeł, a za sprawą channel managera nie ma
mowy o takich problemach jak dwóch pensjonariuszy w jednym pokoju rzeczonego dnia. NFhotel jest też
dopasowany do Booking.com (a niedługo również innych portali turystycznych) w taki sposób, który
machinalnie i błyskawicznie wymienia dane dot. dostępności i inne dane. Zastosowanie programu
hotelowego daje dodatkowo dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to jak
twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą jasnego harmonogramu zarezerwowań i wyrazistej
legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel
funkcjonuje w chmurze, co oznacza że program pracuje 24 godziny na dobę, a z szybkich bukingów,
wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania plus wielu innych funkcjonalności da się
korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, jeśli tylko ma się komputer/telefon/tablet połączony z
siecią.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL
Pełna
kontrolaprzyjazdów/odjazdów
Dzięki tej funkcjonalności nie ma możliwości, aby
pogubić się w ilości pensjonariuszy przyjeżdżających i
wyjeżdżających w danym dniu. Czytelna lista przyjazdów
i wyjazdów, w bocznym panelu daje możliwość podglądu
zwalniających się pokoi, jak również uregulowanych lub
jeszcze
niezapłaconychzaległości.

Modułsprzątanie
Dzięki grafikowi sprzątania jedno kliknięcie generuje
dzienny raport pokoi w których powinno się: sprzątania
po wyjeździe, przeglądu, wymiana ręczników i kolejnych
jakie ustawimy. Harmonogram daje możliwość włączenia
usług w regularnych odstępach czasu w trakcie pobytu
klienta.

Przypominacz
Dzięki niemu nie zapomnisz już o niczym. Ta możliwość
zasygnalizuje Ci zarówno o standardowych, jak i
ponadstandardowych kaprysach pensjonariuszy, lub o
takich, do których zawczasu powinieneś się
przygotować, typu bukiet kwiatów na powitanie, butelka
wina oczekująca na pensjonariuszy w pokoju, czy ilość
wykupionych
wejścióweknabasen.

Analizyiraporty
Niezwykle wartościowa funkcja pozwalająca na
śledzenie tendencji dotyczących pensjonariuszy (np.
obywatelstwo, forma płatności, wiek itp.) i danych
związanych z pracą całego obiektu, w podziale na
okresy, użytkowników, pokoje itp. Za pomocą
wygenerowanych podsumowań, bez kłopotu można
wtedy dokonywać wszelakich porównań i układać
nadchodzące postępowania oraz przeprowadzać analizy
pomagające zlokalizować obszary, jakie można
ulepszyć.

Wiadomościsms
Wiadomości sms-em o nowych bukingach któregoś z
recepcjonistów czy też o zarezerwowaniach dokonanych
przez klientów za pomocą zarezerwowania przez
internet.

Czynnaadministracjacenami
Możliwość swobodnego ustanawiania cen pokoi, usług,
pakietów, ich dowolnych zmian lub poprawek, w
dowolnym momencie, czy określenia odmiennego
rodzajunaliczaniaopłaty.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

