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Pionierskie oprogramowanie hotelowe, które powoduje, że prowadzenie obiektu turystycznego jest sporo           
wydolniejsze. NFhotel pozwala na zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - dzięki wielu kompleksowym              
podzespołom. Oprogramowanie kumuluje rezerwacje z wielu przeróżnych pochodzeń, a za sprawą channel            
managera nie ma dyskusji o takich problemach jak dwóch pensjonariuszy w jednym pokoju bieżącego dnia.               
NFhotel jest też zharmonizowany z Booking.com (a niedługo także innymi portalami turystycznymi) w taki              
sposób, który automatycznie i natychmiastowo wymienia informacje dot. dostępności i inne informacje.            
Używanie programu hotelowego daje też dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu                
nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą jasnego harmonogramu zarezerwowań i              
wyraźnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda sytuacja w               
obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co znaczy że aplikacja pracuje 24 godziny na dobę, a z                
natychmiastowych bukingów, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania oraz wielu         
różnych funkcjonalności można korzystać o dowolnej porze i wszędzie, pod warunkiem, że posiada się              
komputer, telefon czy tablet połączony z internetem. 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 
 

Przypisywanie ról pracownikom 
Wykonywane przez administratora programu, wskutek     
czego wszyscy użytkownicy mogą wykorzystywać     
jedynie te funkcje programu, które zostaną im       
przypisane. 

Opisy słowne i oznakowania numeryczne pokoi 
Niezwykle wygodne podejście dające sposobność na      
błyskawiczną identyfikację pokoju, po jego numerze,      
bądź nazwie, jeśli taką posiada. 

Sposobność nadawania różnych statusów 
pensjonariuszom i zarezerwowaniom 

Za pomocą prostej i czytelnej legendy kolorystycznej.       
Momentalny podgląd który gość przyjechał i wyjechał i        
czy w całości rozliczono każdy pobyt. Koniec z        
niepewnością czy wszyscy goście przyjechali i czy każdy        
rachunek został zapłacony. 

Komunikaty o niejasnych akcjach 
Informacje dla administratora programu    
(właściciela/menedżera obiektu) o uczynionych w     
programie przez innych użytkowników, podejrzanych, lub      
niejasnych czynnościach. Co daje możliwość efektywnej      
inspekcji i ochrony nad pracownikami obsługującymi      
aplikację. 

Asysta przy zastosowaniu systemu 
Udzielamy fachowej pomocy podczas zastosowania     
oprogramowania w obiekcie oraz trening w obszarze       
jego użytkowania. 

Sprawozdanie opłat miejscowych 
Umożliwienie tworzenia okresowego sprawozdania opłat     
miejscowych za każdego klienta objętego opłatą, z       
rozkładem na grupy wiekowe. 

 

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

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

