NFHotel
Oprogramowaniedlahotelu

Zaawansowane oprogramowanie hotelowe, które sprawia, że kierowanie obiektem turystycznym jest o wiele
operatywniejsze. NFhotel pozwala na zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy
- dzięki wielu
kompleksowym elementom. Program zbiera bukingi z wielu rozlicznych pochodzeń, a za sprawą channel
managera nie ma dyskusji o takich problemach jak dwóch pensjonariuszy w jednym pokoju rzeczonego
dnia. NFhotel jest dodatkowo dostosowany do Booking.com (a niedługo też pozostałych portali
turystycznych) w taki sposób, który samoczynnie i natychmiastowo wymienia informacje dot. dostępności i
inne dane. Stosowanie programu hotelowego zapewnia także dostęp do wielu raportów i statystyk - a przy
prowadzeniu biznesu nie ma to jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego
harmonogramu rezerwacji i klarownej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak
wygląda stan rzeczy w obiekcie. NFhotel funkcjonuje w chmurze, co świadczy, iż oprogramowanie działa 24
godziny na dobę, a z natychmiastowych zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza,
modułu sprzątania plus wielu pozostałych funkcjonalności da się korzystać zawsze i w dowolnym miejscu,
pod
warunkiem,żemasiękomputer/telefon/tabletpołączonyzsiecią.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Modułsprzątanie
Dzięki grafikowi sprzątania jedno kliknięcie sprawia, że
zostaje wygenerowany dzienny raport pokoi w których
należy zrealizować czynności: sprzątania po wyjeździe,
przeglądu, wymiana ręczników i kolejnych które
ustawimy. Grafik daje możliwość włączenia usług w
regularnych
odstępachczasuwczasiepobytuklientów.

Wielofunkcjonalnygrafikrezerwacji
Harmonogram z możliwością szybkiego dodawania
zarezerwowania,
wprowadzania
szczegółowych
informacji o klientach, szybkiego dokonywania każdego
wariantu zmian, prostego podglądu danych o dowolnym
z gości hotelowych i każdej z rezerwacji oraz wglądu do
rozliczeń.

Szybkiezabukowanie
Tworzenie rezerwacji jeszcze nigdy nie było tak łatwe i
natychmiastowe. Trzeba zaledwie przeciągnąć kursorem
po grafiku i wprowadzić kluczowe informacje
przyjeżdżających
turystów.

Narzędziedokomunikacji
Dzięki
niemu,
klienci
obsługujący
program
równocześnie, na odmiennych urządzeniach, mogą się
ze sobą momentalnie i bez problemu komunikować.
Komfortowe i dyskretne okienko czatu, widniejące po
prawej stronie znacznie usprawni i ułatwi kontakt z
innymipracownikamiobiektu.

Pełen
nadzórprzyjazdów/wyjazdów
Dzięki tej funkcjonalności nie da się pogubić w liczbie
gości przyjeżdżających i wyjeżdżających w danym dniu.
Klarowna lista przyjazdów i wyjazdów, w bocznym
panelu umożliwia podgląd zwalniających się pokoi, jak
również opłaconych lub jeszcze niezapłaconych
rachunków.

Dynamicznekierowaniewpłatami
Obszerny spis zrealizowanych przez pensjonariusza
przelewów, z pełną datą i godziną wpływu oraz danymi o
użytkowniku który ją wprowadził. Opcja akceptacji
dodawanych przez recepcjonistów wpłat, pozwalająca
nadoskonałąiłatwąkontrolęfinansów.

Więcejoprogramieznajdzieszna:https://nfhotel.pl

