NFHotel
Program dla pensjonatów
Rozwinięty program hotelowy, który czyni kierowanie obiektem turystycznym sporo wydajniejszym. NFhotel
pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu systemowym elementom. Program
kumuluje bukingi z wielu przeróżnych źródeł, a z pomocą channel managera nie ma dyskusji o takich
kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju tego samego dnia. NFhotel jest co więcej dostosowany do
Booking.com (a niedługo także innymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który samoczynnie i
błyskawicznie wymienia informacje dot. dostępności i inne dane. Implementacja programu hotelowego daje
także dostęp do wielu protokołów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu nie ma to jak twarde dane do
przeanalizowania. Za sprawą czytelnego harmonogramu zarezerwowań i konkretnej legendy kolorystycznej
już na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co znaczy iż
aplikacja pracuje 24 godziny na dobę, a z szybkich bukingów, wewnętrznego komunikatora, przypominacza,
modułu sprzątania i wielu różnych funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu,
jeżeli tylko ma się komputer/telefon/tablet połączony z siecią.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL
Momentalnybuking
Tworzenie bukingu do tej pory nigdy nie było tak
bezproblemowe i błysklawiczne. Wystarczy tylko
przeciągnąć kursorem po grafiku i wpisać potrzebne
dane
przyjeżdżającychklientów.

Aktywneustalaniecen
Sposobność swobodnego ustalania cen pokoi, usług,
pakietów, ich dowolnych modyfikacji lub poprawek, w
każdym momencie, czy ustalenia innego rodzaju
naliczaniaopłaty.

Channelmanager
NFHotel akceptuje dwukierunkowe połączenie z
Booking.com – oznacza to, że zarezerwowania, ich
zmianyjak również rezygnacje samoczynnie pojawiają
się w programie. Dodanie zabukowania przez hotel
bardzo szybko modyfikuje liczebność dostępnych miejsc
w
Booking.com.
Więcej:
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/

Przedsprzedażonline–BookingEngine
Aplikacja, z której można korzystać dodatkowo, na
sprecyzowanych indywidualnie warunkach finansowych.
Zintegrowana ze stroną internetową Twojego obiektu.
Dzięki niej goście hotelowi będą mieli sposobność
wykonania szybkiej rezerwacji pobytu za pomocą paru
kliknięć myszką. Dokonają też szybkiej płatności online
oraz dostaną automatyczne potwierdzenia wpłaty i
zarezerwowanianawłasnąskrzynkęe-mail.

Analizyipodsumowania
Niezmiernie
użyteczna
możliwość
umożliwiająca
śledzenie tendencji dotyczących gości hotelowych (np.
narodowość, forma płatności, wiek itp.), także danych
powiązanych z pracą całego obiektu, w rozkładzie na
okresy,
użytkowników,
pokoje
itp.
Dzięki
wygenerowanym sprawozdaniom, bez problemu da się
wobec tego dokonywać różnych porównań i obmyślać
nadchodzące działania oraz przeprowadzać analizy
pomagające zlokalizować obszary, które można
usprawnić.

Komunikator
Dzięki niemu, ludzie korzystający z programu
jednocześnie, na różnych urządzeniach, mogą się ze
sobą szybko i bez problemu komunikować. Komfortowe i
przyjazne okienko czatu, widniejące po prawej stronie
znacznie usprawni i ułatwi kontakt z innymi
pracownikamiobiektu.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

