Hotellinx Suite
Gate2Hotel internetipõhised
rakendused
Gate2Hotel on Hotellinx Suite interneti ja iseteenindusfunktsioonide tarkvara.









NetHotel
• Broneeringud otse hotelli või hotelliketi kodulehelt
• Tubade saadavus ja hinnad otse hotelli
andmebaasist, broneeringud samasse baasi
• Broneeringute kinnitused automaatselt meilile
ja/või SMS-iga. Puudub tööjõukulu, ei vajata
kolmandate isikute kaasabi, ei mingeid
komisjonitasusid
• Nimekirjade loomine/kaasajastamine
• Oma profiili loomine/kaasajastamine
Laudade broneerimine
Ühendus erinevate broneerimiskanalite ja teiste
veebibroneeringu lehekülgedega
• Expedia (Hotels.com)
• Amadeus (Sabre)
• Supranational (Pegasus)
• Synxis (Booking.com)
• Oma XML link (eDreamHotels)
NetService
• Hotellile ja koostööpartneritele
• Saabujate nimekiri
• Koristuse nimekiri
• Tubade staatus
• Customer - püsikliendiregister
• Juhtimine
Check-in ja check out iseteeninduskioski vahendusel
• Hotellinx Suite – link Ariane iseteeninduskioski võimaldab otsida broneeringuid, jagada tube,
trükkida arveid, teha uksekaarte või väljastada PIN-koode, samuti teostada check-in ja check-out
toimingut.

Gate2Hotel võimaldab klientidel teha broneeringuid, sisestada külaliste nimekirju ja
andmeid. Hotelli saabudes saab külaline end registreerida kas vastuvõtuletis või
iseteeninduskioskis.

NetHotel on broneerimismootor sinu oma kodulehele, mis on täielikult integreeritud Hotellinx Suite
programmi, võimaldades hotellil saada internetibroneeringuid otse, reaalajas ja
komisjonitasuvabalt
Kui reisiagent või veebileht annab sulle tööd, mida sa muidu poleks saanud, siis tasub selle eest maksta. Aga
kui külalised võivad teha broneeringuid otse sinu oma veebilehel, siis ei ole mingit põhjust, miks sa peaksid
maksma komisjoni või tehingutasusid neile. Hoia raha kokku valides hotellitarkvara, millel on oma
broneeringumootor koos tulude juhtimise võimalustega!


NetHotel on ilma tehingutasudeta. Osta või rendi NetHotel, hooldus on osa Hotellinx Suite hoolduspaketist
ja sellel puudub maks iga broneeringu kohta.

 Hotellinx Suite tulude mootorit võib kasutada ka veebibroneeringuteks
Nii Hotellinx Suite kui ka NetHotel tajuvad muudatusi prognoositavas hõivatuses ja pakuvad alati parimat
hinda, koos varase ostja ja viimase minuti allahindlustega.

 Hotell saab kontrollida oma NetHotel’i kasutajagruppe
Individuaalsed külalised saavad vaadata, kas on vabu tube ja milliste hindadega ning teha oma
broneeringuid. Kontode haldajatel, st sekretäridel, kes teevad firmadele broneeringuid, on ligipääs kõikidele
oma tehtud broneeringutele. Oma organisatsiooni/usaldusväärsed kasutajad näevad broneeringute
olukorda ja saavad valida hinnakategooriaid.

 NetHotel-i saab kohandada sinu hotellile
Sul võib olla nii palju keeli, kui soovid, võid otsustada, milliseid pilte näidata, võid kirjutada oma enda
tekstid kinnitus- ja tühistamiskirjadele.
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Komisjonitasuta internetibroneeringud
Sobilik individuaalsetele külalistele,
firmadele, oma organisatsioonile
Internetibroneeringud otse hotelli oma
andmebaasi
Tubade saadavus on internetis alati
ajakohane
Internetihinnad on alati ajakohased
Kasutab Hotellinx tulude juhtimist, pakub
alati parimat hinda
Broneeringute- ja tühistamiskinnitused
automaatselt meilile või SMS-i teel
Mitmekeelne tugi

Edasimüüja Balti riikides:
Hotellinx Baltics OÜ
tel +372 682 7575
info@hotellinxbaltics.com
www.hotellinxbaltics.com
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Võimaldab internetimakseid
Makset võib nõuda enne kinnitust
Kasutajad saavad sirvida oma
broneeringuid, tühistada ja lisada
broneeringuid
Hotellid saavad lisada oma pilte ja reklaame
Hotellid saavad muuta ekraanitekste ja
kinnituskirju
Lihtne installeerida
Hooldus on osa Hotellinx hooldusest
Töötab hotelli Windows 2000 serveril koos
Microsoft Internet Information Server 5-ga

Hotellinx Systems Ltd
tel +358-2-2760111
info@hotellinx.com
www.hotellinx.com

