NFHotel
Oprogramowaniedlahotelu

Nowoczesna aplikacja hotelowa, która czyni zarządzanie obiektem turystycznym dużo produktywniejszym.
NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu systemowym elementom.
Oprogramowanie zbiera zabukowania z wielu różnorodnych źródeł, a za sprawą channel managera nie ma
mowy o takich kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju bieżącego dnia. NFhotel jest co więcej
dopasowany do Booking.com (a niedługo dodatkowo różnych portali turystycznych) w taki sposób, który
machinalnie i błyskawicznie wymienia informacje dot. dostępności i inne dane. Wykorzystanie programu
hotelowego daje również dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu nie ma to jak
twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego harmonogramu zabukowań i wyraźnej legendy
kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda stan rzeczy w obiekcie. NFhotel
funkcjonuje w chmurze, co świadczy, że aplikacja pracuje 24 godziny na dobę, a z błyskawicznych
zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania i wielu pozostałych
funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, jeżeli tylko ma się
komputer/telefon/tablet połączony z siecią.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Buking
online–BookingEngine
Aplikacja, z której można korzystać dodatkowo, na
sprecyzowanych indywidualnie warunkach finansowych.
Przystosowana do strony internetowej Twojego obiektu.
Dzięki niej pensjonariusze będą mogli dokonać
momentalnego zarezerwowania pobytu za pomocą kilku
kliknięć myszką. Dokonają też błyskawicznej płatności
online oraz otrzymają automatyczne potwierdzenia
wpłaty
i
rezerwacjinaosobistąpocztęe-mail.

Wielofunkcjonalnygrafikrezerwacji
Harmonogram z możliwością szybkiego dodawania
rezerwacji, kompletowania szczegółowych informacji o
pensjonariuszach,
momentalnego
dokonywania
dowolnego typu zmian, bezproblemowego podglądu
informacji o dowolnym z gości hotelowych i każdej z
rezerwacjiorazwglądudorachunków.

Komunikator
Dzięki niemu, użytkownicy korzystający z programu
równocześnie, na różnych urządzeniach, mogą się ze
sobą błyskawicznie i bez trudu komunikować.
Komfortowe i dyskretne okno czatu, pokazujące się po
prawej stronie znacznie usprawni i ułatwi kontakt z
każdym
pracownikiemobiektu.

Przypominacz
Dzięki niemu nie zapomnisz już o niczym. Ta możliwość
zasygnalizuje Ci tak o standardowych, jak i
nadzwyczajnych zachciankach pensjonariuszy, lub o
takich, do których uprzednio należałoby się przygotować,
na przykład bukiet kwiatów na powitanie, butelka wina
oczekująca na pensjonariuszy w pokoju, czy ilość
kupionychwejścióweknabasen.

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

Aktywnezawiadywaniewpłatami
Dogłębna lista dokonanych przez pensjonariusza
przelewów, z dokładną datą i godziną wpływu oraz
danymi o użytkowniku jaki ją wprowadził. Opcja
akceptacji dodawanych przez recepcjonistów wpłat,
umożliwiającadoskonałąiprostąkontrolęfinansów.

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

