NFHotel
Programdlapensjonatów

Progresywna aplikacja hotelowa, która czyni prowadzenie obiektu turystycznego sporo produktywniejszym.
NFhotel pozwala na zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - zawdzięcza to wielu systemowym
podzespołom. Program zbiera zabukowania z wielu odmiennych źródeł, a za sprawą channel managera nie
ma mowy o takich kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju tamtego samego dnia. NFhotel jest co
więcej zharmonizowany z Booking.com (a w przyszłości także różnymi portalami turystycznymi) w taki
sposób, który samoczynnie i momentalnie wymienia informacje dot. dostępności i pozostałe informacje.
Używanie programu hotelowego zapewnia dodatkowo dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy
prowadzeniu interesu nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego
harmonogramu zabukowań i przystępnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak
wygląda stan rzeczy w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co świadczy, iż oprogramowanie pracuje 24
godziny na dobę, a z szybkich bukingów, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu
sprzątania plus wielu pozostałych funkcjonalności można korzystać w dowolnym czasie i w dowolnym
miejscu, pod warunkiem, że ma się komputer, telefon czy tablet połączony z internetem.

WYBRANEFUNKCJONALNOŚCINFHOTEL
Błyskawiczne rozliczenia
Natychmiastowe i wygodne tworzenie rozrachunków
gości i pobytów, ze sposobnością podejrzenia lub
przesłania gościowi poprzez pocztę e-mail. Całość w
błyskawicznym tempie.

Dynamiczne ustalanie cen
Umożliwienie swobodnego ustalania cen pokoi, usług,
pakietów, ich dowolnych modyfikacji lub poprawek, w
dowolnym momencie, czy określenia odmiennego
sposobu naliczania ceny.

Channel manager
NFHotel dostarcza dwukierunkowe połączenie z
Booking.com – to znaczy, że zarezerwowania, ich
modyfikacje oraz cofnięcia machinalnie docierają do
programu. Dodanie zarezerwowania przez hotel bardzo
szybko redukuje ilość wolnych miejsc w Booking.com.
Więcej:
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/

Przypominacz
Na skutek przypominacza nie zapomnisz już o niczym.
Ta możliwość przypomni Ci zarówno o zwykłych, jak i
nadzwyczajnych kaprysach pensjonariuszy, albo o
takich, do których zawczasu należałoby się przygotować,
typu bukiet kwiatów na powitanie, butelka wina
oczekująca na klientów w pokoju, czy ilość kupionych
wejściówek na basen.

Analizy i raporty
Wybitnie praktyczna funkcja pozwalająca na śledzenie
tendencji dotyczących klientów (np. narodowość, forma
płatności, wiek itp.) i danych połączonych z działaniem
całego obiektu, w rozkładzie na okresy, użytkowników,
pokoje itp. Dzięki wygenerowanym sprawozdaniom, bez
problemu można wówczas dokonywać wszelkich
zestawień i układać przyszłe postępowania oraz
wykonywać analizy pomagające zlokalizować obszary,
które da się udoskonalić.

Przedsprzedaż online – Booking Engine
Aplikacja, z której można korzystać dodatkowo, na
uzgodnionych indywidualnie warunkach finansowych.
Zintegrowana ze stroną www Twojego obiektu. Za jej
pomocą goście hotelowi będą mieli sposobność
dokonania momentalnego zarezerwowania pobytu za
pomocą paru kliknięć myszką. Dokonają też
momentalnej płatności online, jak również uzyskają
automatyczne potwierdzenia wpłaty i bukingu na własną
pocztę e-mail.

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

