
 
 

NFHotel 
Oprogramowanie dla hoteli 

 

Progresywny program hotelowy, który sprawia, że kierowanie obiektem turystycznym jest sporo           
operatywniejsze. NFhotel umożliwia zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - zawdzięcza to wielu             
systemowym modułom. Program gromadzi zabukowania z wielu odmiennych źródeł, a z pomocą channel             
managera nie ma mowy o takich kłopotach jak dwóch gości w jednym pokoju rzeczonego dnia. NFhotel jest                 
co więcej dopasowany do Booking.com (a w przyszłości również pozostałych portali turystycznych) w taki              
sposób, który automatycznie i błyskawicznie wymienia informacje dot. dostępności i inne informacje. Użycie             
programu hotelowego daje także dostęp do wielu protokołów i statystyk - a przy prowadzeniu biznesu nie                
ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą klarownego harmonogramu rezerwacji i przystępnej              
legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie. NFhotel działa                
w chmurze, co oznacza iż program działa 24 godziny na dobę, a z szybkich zabukowań, wewnętrznego                
komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania i wielu odrębnych funkcjonalności można korzystać w           
dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że ma się komputer/telefon/tablet połączony z              
internetem. 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 

Wystawianie faktur 
Natychmiastowe wystawianie faktur do zabukowań da Ci       
możliwość na bardziej precyzyjne kontrolowanie     
dokumentami. Podsumowanie miesięczne – jeden PDF,      
który możesz wysłać do księgowości. 

Narzędzie do komunikacji 
Dzięki niemu, klienci obsługujący program jednocześnie,      
na różnorakich urządzeniach, mogą się ze sobą szybko i         
bez problemu komunikować. Praktyczne i przyjazne      
okienko czatu, widniejące po prawej stronie znacznie       
usprawni i przyspieszy kontakt z każdym pracownikiem       
obiektu. 

Channel manager 
NFHotel dostarcza dwukierunkowe połączenie z     
Booking.com – wobec tego rezerwacje, ich      
modyfikacjejak również wycofania automatycznie    
przychodzą do aplikacji. Dodanie bukingu przez hotel na        
bieżąco zmniejsza liczebność wolnych miejsc w      
Booking.com.  
Więcej: 
https://nfhotel.pl/funkcjonalnosci/channel-manager/ 

Badania i raporty 
Nadzwyczaj wspierająca możliwość umożliwiająca    
śledzenie tendencji dotyczących gości hotelowych (np.      
obywatelstwo, forma płatności, wiek itp.), także danych       
powiązanych z działaniem całego obiektu, w podziale na        
okresy, użytkowników, pokoje itp. Za pomocą      
wygenerowanych sprawozdań, bez przeszkód da się      
wobec tego dokonywać wszelkich porównań i opracować       
przyszłe postępowania oraz wykonywać analizy     
pomagające zlokalizować obszary, które da się      
zoptymalizować. 

Ładny i przyjemny w odbiorze interfejs użytkownika 
 
Kapitalna oraz przejrzysta obsługa programu. 

Komunikaty sms 
Wiadomości sms-em o nowych zarezerwowaniach     
któregoś z recepcjonistów czy też o rezerwacjach       
poczynionych przez klientów za pomocą     
zarezerwowania online. 

 

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

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

