
NFHotel 
Oprogramowanie dla hoteli 

 

Dzisiejszy program hotelowy, który czyni prowadzenie obiektu turystycznego sporo produktywniejszym.          
NFhotel umożliwia zaoszczędzenie czasu - a także pieniędzy - dzięki wielu kompleksowym modułom.             
Aplikacja gromadzi zabukowania z wielu rozmaitych źródeł, a za sprawą channel managera nie ma mowy o                
takich nieprzyjemnościach jak dwóch klientów w jednym pokoju rzeczonego dnia. NFhotel jest dodatkowo             
zintegrowany z Booking.com (a niedługo również pozostałymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który             
automatycznie i natychmiastowo wymienia dane dot. dostępności i pozostałe informacje. Implementacja           
programu hotelowego zapewnia również dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu               
nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą czytelnego grafiku zabukowań i wyrazistej               
legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda sytuacja w obiekcie.               
NFhotel funkcjonuje w chmurze, co świadczy, że oprogramowanie działa 24 godziny na dobę, a z               
natychmiastowych zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania plus        
wielu innych funkcjonalności można korzystać zawsze i wszędzie, pod warunkiem, że posiada się             
komputer,telefon albo tablet połączony z siecią. 
 

 
 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 
 

Wystawianie faktur 
Szybkie wystawianie faktur do bukingów pozwoli Ci na        
dokładniejsze panowanie nad dokumentami.    
Podsumowanie miesięczne – jeden PDF, który możesz       
wysłać do księgowości. 

Wsparcie przy wdrożeniu systemu 
Gwarantujemy fachową pomoc przy wdrożeniu     
programu w obiekcie oraz trening w obrębie korzystania        
z niego. 

Możliwość wprowadzania niestandardowych  
ustaleń z pensjonariuszami 

Dodawanie komentarzy i adnotacji do bukingów np.  
o przybyciu z czworonogiem, “przypominacze”  
o szczególnych kaprysach pensjonariuszy, tudzież  
o zrealizowaniu specjalnego typu usług. 

Umożliwienie nadawania różnych statusów  
gościom i rezerwacjom 

Za pomocą łatwej i intuicyjnej legendy kolorystycznej.       
Bardzo szybki podgląd kto przybył i wyjechał i czy         
całkowicie zapłacono za każdy pobyt. Koniec z       
wątpliwościami czy wszyscy klienci dojechali i czy każdy        
rachunek został zapłacony. 

Informacje sms 
Komunikaty sms o nowych zarezerwowaniach któregoś      
z recepcjonistów czy o rezerwacjach poczynionych przez       
pensjonariuszy dzięki rezerwacji online. 

Harmonogram do wydrukowania 
Sposobność wydrukowania lub zapisania pdf podglądu      
grafiku bukingu z wybranego czasu. 

 

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

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

