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Współczesna aplikacja hotelowa, która sprawia, że zarządzanie obiektem turystycznym jest o wiele            
sprawniejsze. NFhotel pozwala na zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - zawdzięczając to wielu              
systemowym modułom. Aplikacja gromadzi zarezerwowania z wielu odmiennych pochodzeń, a za sprawą            
channel managera nie ma dyskusji o takich udrękach jak dwóch gości w jednym pokoju rzeczonego dnia.                
NFhotel jest również dostosowany do Booking.com (a niedługo też różnych portali turystycznych) w taki              
sposób, który samoczynnie i błyskawicznie wymienia informacje dot. dostępności i inne dane. Używanie             
programu hotelowego daje też dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie ma to                  
jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą klarownego harmonogramu zabukowań i wyrazistej            
legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda stan rzeczy w obiekcie.                
NFhotel działa w chmurze, co oznacza iż aplikacja pracuje 24 godziny na dobę, a z natychmiastowych                
zabukowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania i wielu pozostałych         
funkcjonalności da się korzystać w dowolnym czasie i wszędzie, jeśli tylko posiada się komputer, telefon               
albo tablet połączony z internetem. 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 

Channel manager 
NFHotel gwarantuje dwukierunkowe połączenie z     
Booking.com – oznacza to, że rezerwacje, ich zmiany        
plus unieważnienia machinalnie docierają do     
oprogramowania. Dodanie rezerwacji przez hotel na      
bieżąco poprawia stan dostępnych miejsc w      
Booking.com.  
Więcej: 
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/ 
 

Buking online – Booking Engine 
Aplikacja, z której istnieje możliwość skorzystania      
dodatkowo, na uzgodnionych indywidualnie warunkach     
finansowych. Zintegrowana ze stroną internetową     
Twojego obiektu. Dzięki niej klienci będą mieli możliwość        
dokonania szybkiej rezerwacji pobytu za pomocą paru       
kliknięć myszką. Dokonają też natychmiastowej płatności      
online, jak również otrzymają automatyczne     
potwierdzenia wpłaty i zabukowania na własną skrzynkę       
e-mail. 

Błyskawiczne zarezerwowanie 
Realizowanie zabukowania jeszcze nigdy nie było tak       
bezproblemowe i szybkie. Należy tylko przeciągnąć      
kursorem po grafiku i wprowadzić potrzebne informacje       
przyjeżdżających turystów. 

Czynne kierowanie wpłatami 
Dokładny wykaz zrobionych przez klienta transferów, z       
dokładną datą i godziną wpływu oraz informacją o        
użytkowniku który ją wprowadził. Sposobność akceptacji      
dodawanych przez recepcjonistów wpłat, dająca     
sposobność na doskonałą i prostą kontrolę finansów. 

Całkowita inspekcja przyjazdów/odjazdów 
Dzięki tej funkcjonalności nie da się pogubić w liczbie         
pensjonariuszy przyjeżdżających i wyjeżdżających w     
danym dniu. Prosta lista przyjazdów i wyjazdów, w        
bocznym panelu daje możliwość podglądu zwalniających      
się pokoi, a także zapłaconych lub jeszcze       
niezapłaconych rachunków. 

Narzędzie do przypominania 
Dzięki niemu nie zapomnisz już o niczym. Ta funkcja         
przypomni Ci tak o zwykłych, jak i ponadstandardowych        
życzeniach gości, lub o takich, do których wcześniej        
powinieneś się przygotować, na przykład bukiet kwiatów       
na powitanie, butelka wina czekająca na pensjonariuszy       
w pokoju, czy ilość kupionych wejściówek na basen. 

 

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

https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/
https://nfhotel.pl/
https://nfhotel.pl/wpis/oprogramowanie-dla-hoteli-pensjonatow/

