Hotellinx Cloud
internetibroneeringute
võimalused
Internetist broneerimiseks pakub Hotellinx Cloud erinevaid võimalusi:
•
•
•

kodulehelt broneerimiseks - Hotellinx NetReservations moodul, SiteMinder BookingButton või
eDreamHotels broneerimismootor;
CRS ja GDS broneerimissüsteemidega ühendamiseks – Booking.com, Expedia, Amadeus jt liidesed;
läbi kanalite juhtimissüsteemide kõigi teiste broneerimissüsteemide ühendamiseks ja ühiseks
haldamiseks– SiteMinder, Availpro liidesed

Integratsioon säästab aega ja raha, väldib vigu, tagab, et hotell on saadaval kõigis kanalites niikaua kui on
vaba tuba jms.
•
•
•

Saadavus ja hinnad Hotellinxist;
broneeringud Hotellinxi;
tulu juhtimine ja päevapõhised hinnad.

NetReservations moodul
•
Saadavus ja hinnad otse Hotellinxist, broneeringud otse
Hotellinxi;
•
toad, seminariruumid, restorani lauad, hoolitsused,
spordirajad jm;
•
töötab ka nutiseadmetel (tahvlid ja mobiiltelefonid);
•
kinnituskirjad e-posti ja SMSi teel;
•
tulu juhtimine ja päevapõhised hinnad;
•
eripakkumised ja kampaaniakoodid;
•
lisateenused nagu õhtusöök, piletid, tervitusjook jm
seotud Amenities teenusega.

Ühendus erinevate broneerimiskanalite ja teiste veebibroneeringu lehekülgedega

Hotellinx NetReservations on broneerimismootor hotelli oma kodulehele, mis on täielikult
integreeritud Hotellinx Cloud programmi, võimaldades hotellil saada internetibroneeringuid otse,
reaalajas ja ilma komisjonitasudeta.
Kui reisiagent või veebileht annab sulle tööd, mida sa muidu poleks saanud, siis tasub selle eest maksta. Aga
kui külalised teevad 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!


NetReservations on ilma tehingutasudeta. Osta või rendi NetReservations, hooldus on osa Hotellinx Cloud
hoolduspaketist ja sellel puudub tasu iga broneeringu kohta.



Hotellinx Cloud tulude mootorit võib kasutada ka veebibroneeringuteks
Nii Hotellinx Cloud kui ka NetReservations tajuvad muudatusi prognoositavas hõivatuses ja pakuvad alati
parimat hinda, koos varase ostja ja viimase minuti allahindlustega.
Hotell saab kontrollida oma NetReservations’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.
NetReservations-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.





•
•
•
•
•
•
•

Komisjonitasuta internetibroneeringud
Sobilik individuaalsetele külalistele,
firmadele, oma organisatsioonile
Internetibroneeringud otse hotelli oma
andmebaasi
Tubade saadavus on reaalajas
Internetihinnad on alati ajakohased
Kasutab Hotellinx tulude juhtimist, pakub
alati parimat hinda
Broneeringute- ja tühistamiskinnitused
automaatselt meilile või SMS-i teel

Edasimüüja Balti riikides:
Hotellinx Baltics OÜ
tel +372 682 7575
info@hotellinxbaltics.com
www.hotellinxbaltics.com
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•

Mitmekeelne tugi
Võimaldab internetimakseid
Makset võib nõuda enne kinnitust
Kasutajad saavad ise oma broneeringuid
hallata - muuta, tühistada ja lisada tube
Hotellid saavad lisada pilte ja reklaame,
muuta tekste ja kinnituskirju
Lihtne installeerida
Hooldus on osa Hotellinx hooldusest
Töötab hotelli Windows 2012 serveril koos
Microsoft Internet Information Server 8-ga

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

