QlikView ärianalüüsitarkvara baaslahendus Hotellinxile
Ärianalüüsisüsteemi baaslahendus on mõeldud hotellihaldustarkvara Hotellinx kasutavate
firmade juhtkonnale ja müügiosakonnale juhtimiseks vajaliku info kiireks ja sobivas vormis
saamiseks ning analüüsimiseks.
QlikView baaslahendus Hotellinx tarkvarale ei ole üksikud kindlad aruanded vaid keskkond,
kus kasutaja saab ise luua erinevaid võrdlusi ja neid muuta – ta ei vaja kõrvalist abi (sh IT).
Ühel ja samal aruandel saab vaadelda mitmeid graafikuid ja tabeleid. Kogu detailne info on
kohe olemas ja vajalikud arvutused sooritatakse sel hetkel kui mõni valik tehakse.
Otsene rahaline kasu tuleb sellest, et oluliselt väheneb info otsimisele kuluv aeg, keskmiselt
45%. Baaslahenduse investeeringu tasuvus on vaid mõni kuu, kuna kokkuhoid aruandlusele
kuluvalt ajalt ning kasu ressursside paremast juhtimisest annavad kiire tulemuse!
Mõningad näited töölehtedelt:
Juhtimislaud
Kiire ülevaade kuidas hotellil/grupi hotellidel läheb võrreldes eelmise aastaga ja võrreldes
eelarvega. Kõrvuti on võimalik vaadata erinevaid käibegruppe (majutus, toitlustus,
konverents, spaa, ilu, wellness, muu), täituvust, peamisi müügikanaleid ja kliendisegmente.
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Klient / Agent
Valitava
detailsusega
ülevaated,
võrdlused ja
trendid
vastavates
kategooriates,
erinevad
pingeread.

Lisaks erinevate
klientide / agentide /
kvootide
broneerimismustrid –
mitu päeva enne
saabumist mingit tüüpi
klient broneeringu
teeb. Selle põhjal on
kerge ennustada hotelli
täituvust tulevikus.

Detailid
Igal hetkel saab kontrollida algandmeid – vaadata millised tehingud on valitud andmete taga
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Kvoodid
Kvoodid ja nende alt tehtud broneeringute aruandlus agentide ja kvootide lõikes

Analüüs
Mineviku ja tuleviku andmeid saab analüüsida erinevates lõigetes – vaadata aja lõikes,
klientide, kliendi segmentide, rahvuste, müügikanalite, agentide, kvootide, ööbimise pikkuste,
hinnavahemike, hinnakoodide, hinnagruppide jms lõikes. Põhjalikult uurida seoseid ja
muutusi.
QlikView seminari pakkumine
Baaslahenduse turule toomisel teeme QlikView seminaril osalejatele sooduspakkumise,
mis kestab 29. veebruarini 2012!
Sooduspakkumine sisaldab:
* võimalust kasutada tööriista koheselt juba 2012. aasta eelarve, hindade, prognooside,
agendilepingute jms andmete analüüsimiseks ja eelmiste aastatega võrdlemiseks;
* võimalust lisada oma ettevõtte jaoks mõnda vajalikku eriaruannet baaslahendusse;
* tasuta baaslahenduse paigaldust ja kasutajate väljaõpet;
* hinnasoodustust 30% Hotellinx - QlikView baaslahendusele.
Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke meiega ühendust ☺!
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