NFHotel
Oprogramowaniedlahoteli

Innowacyjny program hotelowy, który powoduje, że zarządzanie obiektem turystycznym jest sporo
wydajniejsze. NFhotel umożliwia zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - dzięki wielu kompleksowym
elementom. Aplikacja gromadzi zabukowania z wielu różnorakich źródeł, a za sprawą channel managera nie
ma dyskusji o takich udrękach jak dwóch gości w jednym pokoju bieżącego dnia. NFhotel jest też
dopasowany do Booking.com (a niedługo też innych portali turystycznych) w taki sposób, który machinalnie i
momentalnie wymienia informacje dot. dostępności i pozostałe dane. Wykorzystanie programu hotelowego
zapewnia dodatkowo dostęp do wielu protokołów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu nie ma to jak
twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą czytelnego harmonogramu zabukowań i zrozumiałej
legendy kolorystycznej już na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda stan rzeczy w obiekcie.
NFhotel funkcjonuje w chmurze, co świadczy, że program działa 24 godziny na dobę, a z natychmiastowych
bukingów, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania oraz wielu odrębnych
funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, jeśli tylko ma się
komputer/telefon/tablet połączony z siecią.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Channelmanager
NFHotel akceptuje połączenie z Booking.com w dwie
strony – skutkiem tego bukingi, ich modyfikacje i
wycofania automatycznie przychodzą do programu.
Dodanie bukingu przez hotel bardzo szybko modyfikuje
liczbę
dostępnych
miejscwBooking.com.
Więcej:
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/

Przeglądyisprawozdania
Nadzwyczaj praktyczna opcja umożliwiająca śledzenie
tendencji
dotyczących
pensjonariuszy
(np.
obywatelstwo, forma płatności, liczba lat itp.), także
danych powiązanych z pracą całego obiektu, w
rozkładzie na okresy, użytkowników, pokoje itp. Na
skutek wygenerowanych raportów, bez trudu da się
wówczas dokonywać różnych porównań i obmyślać
nadchodzące działania oraz wykonywać analizy
pomagające zlokalizować obszary, które można
zoptymalizować.

Błyskawicznarezerwacja
Dokonywanie zarezerwowania jeszcze nigdy nie było tak
proste i momentalne. Należy jedynie przeciągnąć
kursorem po grafiku i wpisać kluczowe informacje
przyjeżdżających
gości.

Szybkierozliczenia
Momentalne i poręczne tworzenie rozrachunków
klientów i pobytów, z wyborem podejrzenia lub
przesłania gościowi poprzez pocztę e-mail. Całość w
bardzoszybkimtempie.

Sprzątanie
Wykorzystując harmonogram sprzątania jeden klik
generuje dzienny raport pokoi w jakich istnieje potrzeba
zrealizowania czynności: sprzątania po wyjeździe,
przeglądu, wymiana ręczników i innych jakie ustawimy.
Grafik daje możliwość włączenia usług w powtarzających
się
odstępach
czasuwczasiepobytugości.

Całkowitainspekcjaprzyjazdów/odjazdów
Dzięki tej funkcjonalności nie ma możliwości, aby
pogubić się w liczbie klientów przyjeżdżających i
wyjeżdżających w danym dniu. Czytelna lista przyjazdów
i wyjazdów, w bocznym panelu umożliwia podgląd
zwalniających się pokoi oraz uregulowanych lub jeszcze
niezapłaconychrachunków.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

