Hotellinx Suite – rohkem kui tavaline PMS
Kui vajad hotellitarkvara ja restoranitarkvara –
osta hotelli- ja restoranitarkvara

Üks tõhus kuid lihtne vahend tervele organisatsioonile
BRONEERINGUD – KLIENDITEENINDUS – ARVELDUS – KASSA JA LADU – RUUMIDE HALDUS
– KLIENTIDE REGISTER – MARKETING – HINDADE KONTROLL – RAPORTEERIMINE –
KÕNEDE ARVESTUS – INTERNETI JA MOBIILSED BRONEERINGUD

...

Õigete tööriistadega on lihtne pakkuda oma külalistele esmaklassilist teenust. Hotellinx Suite programmi on rõõm
kasutada ja see inspireerib sind parandama asju, millele sa varem isegi ei mõelnud. See teeb kõiki võimalikke
broneeringuid, mida võid ette kujutada, alates tubadest kuni koosolekuruumideni, restoranilaudadest golfi avalöögi
aegadeni, sukeldumisvarustusest kuni arvutiprojektoriteni. See on suurepärane ainult tubadele, aga see vastab
kergesti ka suurematele väljakutsetele.

Kliendile suunatud ja
teenistusvalmis
Toad, koosolekuruumid, restoranilauad, tennis,
golfi avalöögi ajad, spaa hooldused – vaata,
broneeri ja esita nende eest arveid kõik ühe
paindliku tööriista abil, mis laseb sul keskenduda
külalistele ja pakkuda neile suurepärast teenust
ilma sellele isegi mõtlemata.
Isegi kõige keerulisemaid pakette ja
grupibroneeringuid saab käsitleda elegantselt.
Check-in toimub ühe hiireklikiga.

Lihtsaim viis broneeringute tegemiseks on ka kõige tulutoovam
Lase broneerimise Wizardil teha tööd sinu eest – tööriist leiab kõige kasumlikuma hinna ja
teeb valmis broneeringu põhja.

Efektiivne ka uustulnuka käes

Jälgi kõikide võimaluste efektiivset
kasutamist ja ära ütle ära klientidele, kui
saad neid vastu võtta peale mõnd lihtsat
ümberkorraldust.
Tee ja muuda igat tüüpi broneeringuid
tõmmates neid ükskõik millisele
kuupäevale, ajale või võimalusele, kuhu
soovid. Siin ei saa eksida.
Graafiline joonis annab sulle suurepärase
ülevaate olukorrast igal ajal ja laseb sul
teha laudade broneeringuid lohistamise meetodil.
Kui teed laudade broneeringuid oma hotelli külalistele,
siis on kõik su külaliste andmed kohe käepärast ja sa
saad salvestada ka majaväliste külaliste andmeid oma
kliendiandmebaasi.

Kassaterminal restorani, spaasse jm
müügikohtadele ja tubade lisakannetele või
lihtsaks check-outiks
Kombineeri ja jaga arveid, muuda kandeid kontode ja toaarvete
vahel, pane lisatellimused otse toaarvete juurde, tee tubadest
check-outi, ... See tööriist on nii lihtne, et Sa juba tead, kuidas
seda käsitseda.
Samaaegselt on ka laos kõik kontrolli all alates saatelehtedest
kuni inventuurini ning iga toote liikumise saad hiljem üle
vaadata.

Hotellinx Suite hotellikettidele
Hotellinx Suite on multihotelli tarkvara, kus ühes andmebaasis saab
hallata mitmeid hotelle. Kõik hotellid on kas ühes keskses andmebaasis
või on igal hotellil eraldi server ja Hotellinx andmebaas.
Kasutaja näeb kõikide
hotellide tubade olukorda
ühes aknas korraga.

Kasutaja saab sisse logida
kõikidesse hotellidesse
korraga.

Kliendi broneeringud erinevatesse hotellidesse
on näha ühes aknas

Hotellinx Suite internetibroneerimise moodul – ilma tehingutasudeta, piiranguteta
ja lisatööta
Internetibroneeringud hotellitubadele, restoranilaudadele ja teenustele on osa
hotellisüsteemist ja ei nõua lisatööd. Hinnad ja ruumide saadavuse info tuleb
andmebaasist, broneeringud lisatakse otse andmebaasi ja kinnitused saadetakse
automaatselt e-posti aadressile või SMS-i teel.

CRS ja GDS ühendused Hotellinx XML liidese abil
Hotellinx Suite omab moodsat XML liidest, mida saab kasutada erinevate CRS ja GDS
süsteemide ühendamiseks. Hotellinx-il on kahepoolsed liidesed Amadeus, Expedia,
Supernational jt broneerimiskanalitega ja veebibroneeringu lehekülgedega.

Kaasaegsel süsteemil on SMS funktsioonid
Klientidele saab saata automaatseid SMS kinnitusi ja
muud olulist infot. Majasisesel suhtlemisel saab hotellijuht automaatse sõnumi VIP persooni sissekirjutamisel,
toateenindaja info kui minibaar on tühi, tehnik teate kui
dušš ei tööta jne.
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Midagi enamat kui lihtsalt haldussüsteem
Tubade, koosolekuruumide ja laudade
broneeringud hotellikülalistele ja majavälistele
külalistele
Kliendi kõik broneeringud koos ühes aknas ja
kinnitused ühekorraga (nt e-kirjaga, SMS teatega
Kõnede kontroll ja liidesed spaa-, maksuTV-,
läbipääsu-, kassa-, raamatupidamise-,
juhtimissüsteemidega, …
NetHotel tehingutasudeta internetibroneerimine
Liidesed CRS, GDS süsteemidele, veebibroneeringu
lehekülgedele
Oma kassa ja ladu, kus tubade arveid saab
arveldada igast müügipunktist ja check-outi teha
kasvõi restoranist
Arvete kombineerimine erinevate müügikohtade
vahel, jagamine, lisa- ja osaarved
Sama printerit saab kasutada tšekkide ja
köögiprinterina ning jagada mitme tööjaama vahel
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Köögiprinter on seadistatud toote kohta
Hotelli, konverentsi-, spaa, restorani ja baari müük
ühes koondaruandes ja ka toodete kaupa
Hotelli, spaa ja restorani arved ühe tervikuna või
eraldi müügireskontrotes
Mitmekülgsed raportid, igapäevased raportid failis
Oma CRM koos e-commerce’iga (sh meilillist,
otsepotitus, statistika jms) nii hotelli- kui
majavälistele külalistele
Oma Tulumootor tulude juhtimiseks
Müügikvoodid agentide broneeringutele
Valuutavahetus
Kasutajaõigused on paindlikud, vajadusel igale
töötajale erinevalt
Mitme hotelli süsteem
Lihtne installeerida, hooldada ja uuendada
Suurepärased õppimistööriistad
Kasutatakse paljude maade hotelli- ja
restoranikoolides
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