Hotellinx Mobiil - taskuformaadis
hotelli ja restoranitarkvara

Haara kinni igast võimalusest müüa, ilma et peaksid oma laua külge aheldatud
olema

Saad olla efektiivne ja ringi liikuda ning muid asju teha, sel ajal kui ootad
külaliste kõnesid ja broneeringuid – kui tööjaam on sul taskus, oled alati valmis
broneeringuid kinnitama ja sul ei ole vaja külalistel oodata lasta, kuni jooksed
tagasi töölaua juurde ja kontrollid saadavust.

Paranda külaliste teenindust ja muuda see paindlikumaks ilma suurte investeeringuteta...
Lisamüük majas olevatele külalistele – lisaööd, restoranilauad, tegevused,
koosolekuruumid – kõike seda saab broneerida käigu pealt ja samal ajal
kinnitada sms-iga ja lisada see otse toa arvele. Võid külalistega ükskõik kus
fuajees või isegi õues kohtuda ja neile check-ini ja check-outi kohapeal teha.

Kiirenda oma tööd ja müü rohkem restoranides, baarides ja spaades,
konverentsiruumides, terrassil, väljas, ...

Iga tellimuse peale laua juurde tagasi joosta, et seda oma süsteemi lisada ja siis
jälle kööki saata, on ajaraiskamine, kui seda kõike võib teha otse lauast, sel ajal, kui
räägid külalisega. Või kui liigud ringi konverentsiruumides. Vähem inimesi saab
müüa sama palju kui varem – või sama palju inimesi saab müüa rohkem...

Efektiivne majapidamine ja hooldus, selle asemel, et ebaproduktiivselt edasitagasi jalutada
Anna majapidamismeeskonnale ligipääs olukorrale reaalajas, mis puudutab
check-ine ja check-oute ja lase neil ise oma tööd vastavalt sellele planeerida.
Lase neil tube koristatuks märgistada ja lase neil kanda minibaari kulud otse
toaarvele sel hetkel, kui nad näevad, mida on tarvitatud.
Selle asemel, et kulutada väärtuslikku aega
hooldusmeeskonnale, rääkides neile, kus on vaja lambipirn
vahetada või millises toas televiisor ei tööta, anna neile
parem taskuformaadis tööjaam ja lase neil omal välja uurida
ja raporteerida, kui töö on tehtud.

Hotellinx Mobile on hotelli- ja restoranitarkvara miniatuuris, mis töötab seadmetel, millel on Windows Mobile 6.0 või hilisem
versioon ja ekraaniresolutsioon 640x480. Kui soovite rohkem informatsiooni, siis võtke palun ühendust Hotellinx Baltics OÜga või minge lehele www.hotellinx.com.
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