
 
 

NFHotel 
Oprogramowanie dla pensjonatów 

 

Nowoczesne oprogramowanie hotelowe, które czyni kierowanie obiektem turystycznym dużo         
efektywniejszym. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu             
systemowym elementom. Aplikacja gromadzi zabukowania z wielu różnorakich pochodzeń, a za sprawą            
channel managera nie ma dyskusji o takich kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju bieżącego dnia.                
NFhotel jest co więcej zharmonizowany z Booking.com (a niedługo także innymi portalami turystycznymi) w              
taki sposób, który machinalnie i natychmiastowo wymienia dane dot. dostępności i pozostałe informacje.             
Stosowanie programu hotelowego daje co więcej dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu                
biznesu nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą przejrzystego harmonogramu             
zarezerwowań i wyraźnej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak              
wygląda stan rzeczy w obiekcie. NFhotel działa w chmurze, co znaczy że program pracuje 24 godziny na                 
dobę, a z błyskawicznych zabukowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania          
plus wielu odrębnych funkcjonalności da się korzystać o dowolnej porze i wszędzie, pod warunkiem, że               
posiada się komputer/telefon/tablet połączony z siecią. 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 

Błyskawiczne rozrachunki 
Błyskawiczne i proste tworzenie rozliczeń gości i       
pobytów, ze sposobnością podejrzenia lub wysłania      
pensjonariuszowi poprzez pocztę e-mail. Wszystko w      
bardzo szybkim tempie. 

Potwierdzenia e-mail 
Samoczynnie wysyłane powiadomienia dla gości,     
potwierdzające wykonanie zarezerwowania, odbiór    
wpłaty, czy otrzymanie przedpłaty, uruchamiane jednym      
kliknięciem myszki. 

Pełen nadzór przyjazdów/odjazdów 
Dzięki tej funkcjonalności nie da się pogubić w ilości         
klientów przyjeżdżających i wyjeżdżających w danym      
dniu. Czytelna lista przyjazdów i wyjazdów, w bocznym        
panelu daje możliwość podglądu zwalniających się pokoi       
plus opłaconych lub jeszcze nieuregulowanych     
zaległości. 

Rezerwacja online – Booking Engine 
Aplikacja, z której można korzystać dodatkowo, na       
sprecyzowanych indywidualnie warunkach finansowych.    
Zintegrowana ze stroną internetową Twojego obiektu.      
Dzięki niej klienci będą mogli dokonać szybkiego       
zabukowania pobytu za pomocą kilku kliknięć myszką.       
Dokonają też szybkiej płatności online oraz dostaną       
automatyczne potwierdzenia wpłaty i zabukowania na      
osobistą pocztę e-mail. 

Dynamiczne zarządzanie wpłatami 
Dogłębna lista zrobionych przez klienta transferów, z       
dokładną datą i godziną wpływu oraz danymi o        
użytkowniku jaki ją wprowadził. Opcja akceptacji      
dodawanych przez recepcjonistów wpłat, umożliwiająca     
kompletną i bezproblemową kontrolę finansów. 

Przydzielanie ról pracownikom 
Dokonywane przez administratora programu, dzięki     
czemu wszyscy użytkownicy mogą stosować jedynie te       
funkcjonalności programu, które zostaną im nadane. 

 

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

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

