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Progresywne oprogramowanie hotelowe, które czyni zarządzanie obiektem turystycznym o wiele          
wydolniejszym. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięcza to wielu             
kompleksowym modułom. Aplikacja zbiera zarezerwowania z wielu rozmaitych pochodzeń, a z pomocą            
channel managera nie ma dyskusji o takich udrękach jak dwóch klientów w jednym pokoju tego samego                
dnia. NFhotel jest dodatkowo zintegrowany z Booking.com (a w przyszłości też pozostałymi portalami             
turystycznymi) w taki sposób, który automatycznie i błyskawicznie wymienia dane dot. dostępności i inne              
informacje. Wykorzystanie programu hotelowego zapewnia również dostęp do wielu raportów i statystyk - a              
przy prowadzeniu biznesu nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą klarownego              
harmonogramu bukingów i zrozumiałej legendy kolorystycznej już na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda              
stan rzeczy w obiekcie. NFhotel funkcjonuje w chmurze, co świadczy, iż aplikacja działa 24 godziny na                
dobę, a z błyskawicznych zabukowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania          
i wielu pozostałych funkcjonalności da się korzystać w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, pod               
warunkiem, że posiada się komputer, telefon lub tablet połączony z siecią. 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 
 

Wystawianie faktur 
Błyskawiczne wystawianie faktur do zarezerwowań     
pozwoli Ci na dokładniejsze kontrolowanie     
dokumentami. Zestawienie miesięczne – jeden PDF,      
który możesz skierować do księgowości. 

Przypisywanie ról pracownikom 
Wykonywane przez administratora programu, dzięki     
czemu wszyscy użytkownicy mogą stosować jedynie te       
funkcje programu, które zostaną im przypisane. 
 

Możliwość nadawania różnych statusów 
pensjonariuszom i zarezerwowaniom 

Dzięki lekkiej i zrozumiałej legendzie kolorystycznej.      
Błyskawiczny podgląd który gość przyjechał i wyjechał i        
czy całkowicie rozliczono każdy pobyt. Koniec z       
wątpliwościami czy wszyscy goście dotarli i czy każdy        
rachunek został zapłacony. 

Powiadomienia o niejasnych operacjach 
Komunikaty dla administratora programu    
(właściciela/menedżera obiektu) o poczynionych w     
programie przez innych użytkowników, podejrzanych, lub      
niejasnych akcjach. Co zapewnia efektywną inspekcję i       
ochronę nad pracownikami obsługującymi    
oprogramowanie. 

Powiadomienia sms 
Informacje sms-em o nowych rezerwacjach któregoś z       
recepcjonistów bądź o bukingach wykonanych przez      
pensjonariuszy za pomocą zabukowania online. 

Miły dla oczu i lekki w odbiorze user interface 
 

Przyjemna i zrozumiała obsługa oprogramowania. 

 

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

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

