NFHotel
Oprogramowaniedlapensjonatów
Nowoczesna aplikacja hotelowa, która czyni prowadzenie obiektu turystycznego dużo wydolniejszym.
NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu systemowym elementom.
Oprogramowanie zbiera zarezerwowania z wielu przeróżnych pochodzeń, a za sprawą channel managera
nie ma mowy o takich udrękach jak dwóch pensjonariuszy w jednym pokoju bieżącego dnia. NFhotel jest
również zintegrowany z Booking.com (a niedługo dodatkowo pozostałymi portalami turystycznymi) w taki
sposób, który samoczynnie i momentalnie wymienia informacje dot. dostępności i pozostałe dane.
Stosowanie programu hotelowego zapewnia co więcej dostęp do wielu raportów i statystyk - a przy
prowadzeniu biznesu nie ma to jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego
harmonogramu zarezerwowań i przystępnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak
wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co świadczy, iż program działa 24 godziny na
dobę, a z błyskawicznych zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu
sprzątania oraz wielu różnych funkcjonalności można korzystać zawsze i wszędzie, pod warunkiem, że ma
się
komputer,telefonlubtabletpołączonyzinternetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Nazewnictwo
ioznaczenianumerycznepokoi
Wybitnie
funkcjonalne
podejście
umożliwiające
natychmiastową identyfikację pokoju, po jego numerze,
albo
nazwie,
jeśli
takąposiada.

Raportopłatmiejscowych
Możliwość wytworzenia cyklicznego protokołu opłat
miejscowych za wszystkich klientów objętych opłatą, z
podziałemnawiek.

Aktywneadministracjacenami
Sposobność swobodnego określania cen pokoi, usług,
pakietów, ich swobodnych modyfikacji lub poprawek, w
każdym momencie, czy ustanowienia odmiennego
rodzaju
naliczania
ceny.

Przyznawanierólpracownikom
Realizowane przez administratora programu, wskutek
czego każdy użytkownik może używać jedynie tych
funkcjiprogramu,którezostanąmuprzydzielone.

Zarezerwowanieonline–BookingEngine
Aplikacja, z której istnieje możliwość skorzystania
dodatkowo,
na
sprecyzowanych
indywidualnie
warunkach finansowych. Przystosowana do strony
internetowej Twojego obiektu. Za jej pomocą
pensjonariusze będą mogli dokonać błyskawicznej
rezerwacji pobytu za pomocą paru kliknięć myszką.
Dokonają też momentalnej płatności online oraz
uzyskają automatyczne potwierdzenia wpłaty i bukingu
na
swoją
pocztę
e-mail.

Momentalnezarezerwowanie
Realizowanie rezerwacji jeszcze nigdy nie było tak
proste i momentalne. Trzeba jedynie przeciągnąć
kursorem po grafiku i wprowadzić potrzebne informacje
przyjeżdżającychklientów.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

