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Oprogramowanie dla hotelu 

 

Innowacyjne oprogramowanie hotelowe, które czyni zarządzanie obiektem turystycznym sporo         
wydajniejszym. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu             
systemowym podzespołom. Program zbiera zabukowania z wielu różnych pochodzeń, a z pomocą channel             
managera nie ma dyskusji o takich problemach jak dwóch pensjonariuszy w jednym pokoju bieżącego dnia.               
NFhotel jest również dopasowany do Booking.com (a w przyszłości także różnymi portalami turystycznymi)             
w taki sposób, który machinalnie i bardzo szybko wymienia dane dot. dostępności i inne informacje.               
Wykorzystanie programu hotelowego daje co więcej dostęp do wielu raportów i statystyk - a przy               
prowadzeniu interesu nie ma to jak twarde informacje do przeanalizowania. Za sprawą klarownego             
harmonogramu rezerwacji i konkretnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można             
zauważyć, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co oznacza iż program pracuje 24                
godziny na dobę, a z błyskawicznych zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu           
sprzątania plus wielu pozostałych funkcjonalności można korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu,              
pod warunkiem, że ma się komputer/telefon/tablet połączony z internetem. 
 

 
 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 

Narzędzie do komunikacji 
Za pomocą komunikatora, użytkownicy obsługujący     
program w tym samym czasie, na odmiennych       
urządzeniach, mogą się ze sobą błysklawicznie i bez        
trudu komunikować. Komfortowe i dyskretne okno czatu,       
wyświetlające się po prawej stronie znacznie ułatwi i        
ułatwi kontakt z każdym pracownikiem obiektu. 

Przypominacz 
Przy użyciu niego nie zapomnisz już o niczym. Ta         
możliwość przypomni Ci zarówno o normalnych, jak i        
niestandardowych życzeniach gości, albo o takich, do       
których uprzednio wskazane byłoby się przygotować, na       
przykład bukiet kwiatów na powitanie, butelka wina       
oczekująca na klientów w pokoju, czy ilość wykupionych        
wejściówek na basen. 

Analizy i podsumowania 
Nadzwyczaj przydatna możliwość pozwalająca na     
śledzenie tendencji dotyczących pensjonariuszy (np.     
obywatelstwo, forma płatności, liczba lat itp.) plus       
informacji połączonych z działaniem całego obiektu, w       
podziale na okresy, użytkowników, pokoje itp. Za sprawą        
wygenerowanych sprawozdań, bez trudu da się zatem       
dokonywać różnych zestawień i układać przyszłe      
postępowania oraz wykonywać analizy pomagające     
zlokalizować obszary, jakie da się udoskonalić. 

Całkowity nadzór przyjazdów/odjazdów 
Dzięki tej funkcjonalności nie sposób pogubić się w        
liczbie klientów przyjeżdżających i wyjeżdżających w      
danym dniu. Czytelna lista przyjazdów i wyjazdów, w        
bocznym panelu pozwala na podgląd zwalniających się       
pokoi, jak również opłaconych lub jeszcze nieopłaconych       
zaległości. 

Dynamiczne kierowanie wpłatami 
Dokładny rejestr dokonanych przez klienta przekazów, z       
kompletną datą i godziną wpływu oraz informacją o        
użytkowniku który ją wprowadził. Możliwość akceptacji      
dodawanych przez recepcjonistów wpłat, pozwalająca     
na kompletną i prostą kontrolę finansów. 

Czynne ustalanie cen 
Sposobność swobodnego wyznaczania cen pokoi, usług,      
pakietów, ich swobodnych zmian lub poprawek, w       
dowolnym momencie, czy ustalenia odmiennego     
sposobu naliczania opłat. 
 

 

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

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

