NFHotel
Oprogramowaniedlapensjonatów
Postępowe oprogramowanie hotelowe, które czyni zarządzanie obiektem turystycznym o wiele
produktywniejszym. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu
systemowym podzespołom. Program zbiera zabukowania z wielu różnorakich pochodzeń, a z pomocą
channel managera nie ma mowy o takich udrękach jak dwóch gości w jednym pokoju rzeczonego dnia.
NFhotel jest co więcej zintegrowany z Booking.com (a niedługo też pozostałymi portalami turystycznymi) w
taki sposób, który samoczynnie i bardzo szybko wymienia dane dot. dostępności i pozostałe dane.
Używanie programu hotelowego zapewnia także dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu
interesu nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą czytelnego harmonogramu zabukowań i
zrozumiałej legendy kolorystycznej już na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel
funkcjonuje w chmurze, co świadczy, że oprogramowanie pracuje 24 godziny na dobę, a z szybkich
zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania i wielu pozostałych
funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, jeżeli tylko ma się
komputer,telefon lub tablet połączony z internetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Szybkarezerwacja
Dokonywanie rezerwacji jeszcze nigdy nie było tak
bezproblemowe i błysklawiczne. Wystarczy tylko
przeciągnąć kursorem po harmonogramie i wprowadzić
kluczowe
dane
przyjeżdżającychklientów.

Multifunkcjonalnyharmonogramrezerwacji
Harmonogram z możliwością momentalnego dodawania
zarezerwowania, uzupełniania istotnych danych o
klientach, szybkiego dokonywania wszelkiego typu
zmian, bezpośredniego podglądu danych o każdym z
klientów i każdej z rezerwacji oraz wglądu do
rachunków.

Aktywnekierowaniewpłatami
Obszerne zestawienie zrealizowanych przez gościa
przekazów, z dokładną datą i godziną wpływu oraz
informacją o użytkowniku który ją wprowadził. Możliwość
akceptacji dodawanych przez recepcjonistów wpłat,
umożliwiająca całkowitą i bezproblemową kontrolę
finansów.

Narzędziedoprzypominania
Dzięki niemu nie zapomnisz już o niczym. Ta opcja
przypomni Ci tak o zwykłych, jak i niestandardowych
życzeniach gości, lub o takich, do których zawczasu
należałoby się przygotować, typu bukiet kwiatów na
powitanie, butelka wina czekająca na klientów w pokoju,
czyilośćkupionychwejścióweknabasen.

Badaniaipodsumowania
Nadzwyczaj wspierająca funkcja pozwalająca na
śledzenie
tendencji
dotyczących
klientów
(np.
obywatelstwo, rodzaj płatności, liczba lat itp.) plus
informacji połączonych z funkcjonowaniem całego
obiektu, w rozkładzie na okresy, użytkowników, pokoje
itp. Dzięki wygenerowanym sprawozdaniom, bez trudu
da się więc dokonywać wszystkich zestawień i obmyślać
nadchodzące działania oraz wykonywać analizy
pomagające zlokalizować obszary, jakie można
udoskonalić.

Channelmanager
NFHotel zapewnia dwukierunkowe połączenie z
Booking.com – oznacza to, że bukingi, ich zmianyjak
również anulacje machinalnie pojawiają się w programie.
Dodanie rezerwacji przez hotel prawie natychmiastowo
korygujeliczebnośćdostępnychpokoiwBooking.com.
Więcej:
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/

Więcej o programie znajdziesz na: https://nfhotel.pl

