NFHotel
Oprogramowanie dla pensjonatu
Progresywny program hotelowy, który powoduje, że prowadzenie obiektu turystycznego jest o wiele
efektywniejsze. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - dzięki wielu systemowym
modułom. Program gromadzi rezerwacje z wielu różnych pochodzeń, a za sprawą channel managera nie
ma mowy o takich udrękach jak dwóch klientów w jednym pokoju rzeczonego dnia. NFhotel jest także
zharmonizowany z Booking.com (a w przyszłości także innymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który
samoczynnie i błyskawicznie wymienia dane dot. dostępności i inne dane. Użycie programu hotelowego
zapewnia co więcej dostęp do wielu protokołów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to jak
twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego harmonogramu zarezerwowań i jednoznacznej
legendy kolorystycznej już 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 natychmiastowych zabukowań,
wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania oraz wielu innych funkcjonalności da
się korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, jeżeli tylko posiada się komputer, telefon albo tablet
połączony z siecią.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL
Przypominacz
Za pośrednictwem przypominacza nie zapomnisz już o
niczym. Ta możliwość zasygnalizuje Ci tak o
normalnych, jak i nadzwyczajnych kaprysach gości, albo
o takich, do których wcześniej należałoby się
przygotować, typu bukiet kwiatów na powitanie, butelka
wina oczekująca na pensjonariuszy w pokoju, czy ilość
wykupionych
wejścióweknabasen.

nalizyipodsumowania
Wyjątkowo pożyteczna funkcja pozwalająca na
śledzenie tendencji dotyczących pensjonariuszy (np.
obywatelstwo, forma płatności, liczba lat itp.), także
informacji powiązanych z działaniem całego obiektu, w
podziale na okresy, użytkowników, pokoje itp. Dzięki
wygenerowanym sprawozdaniom, bez problemu da się
zatem dokonywać wszelakich porównań i układać
nadchodzące działania oraz przeprowadzać analizy
pomagające zlokalizować obszary, które da się
zoptymalizować.

Wiadomościoniejasnychakcjach
Informacje
dla
administratora
programu
(właściciela/menedżera obiektu) o dokonanych w
programie przez innych użytkowników, podejrzanych, lub
nieprzejrzystych czynnościach. Co daje sprawną
inspekcję i nadzór nad pracownikami obsługującymi
program.

Wielofunkcjonalnygrafikrezerwacji
Harmonogram ze sposobnością natychmiastowego
dodawania bukingu, uzupełniania pełnych informacji o
gościach, błyskawicznego tworzenia wszystkiego
wariantu zmian, bezpośredniego podglądu informacji o
dowolnym z pensjonariuszy i każdego bukingu oraz
wglądudorozrachunków.

Błyskawicznarezerwacja
Tworzenie zabukowania jeszcze nigdy nie było tak
proste i natychmiastowe. Należy jedynie przeciągnąć
kursorem po harmonogramie i wpisać niezbędne
informacje
przyjeżdżającychklientów.

Szybkierachunki
Momentalne i łatwe tworzenie rozrachunków gości i
pobytów, ze sposobnością podglądu lub wysłania
gościowi
w wiadomości e-mail. Wszystko w
ekspresowymtempie.

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

