
Γιατί δεν παίρνεις 
το protel µαζί σου;

Εάν στηρίζετε την μηχανογράφηση του 
Ξενοδοχείου σας στο protel, δεν εξαρτάστε 
πλέον από τον υπολογιστή. Η εφαρμογή 
protel For iPAD κάνει δυνατή τη διαχείριση 
του ξενοδοχείου από οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε εσείς το θελήσετε.

For iPAD

Αποκτείστε πρόσβαση
στο Ξενοδοχείο σας
όπου κι αν είστε!

To protel Banquet σας βοηθά να 
σχεδιάσετε στην εντέλεια τις 
δεξιώσεις και τις εκδηλώσεις 
σας, ανεξαρτήτως είδους και 
μεγέθους.

Banquet
Με το protel Sales & Marketing 
έχετε αποτελεσματικό σχεδιασμό 
και διαχείριση των πωλήσεων και 
όλων των δραστηριοτήτων 
marketing του ξενοδοχείου σας.

Sales & Marketing ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
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Στην πρώτη γραµµή παρουσίας
του Ξενοδοχείου σας στο ∆ιαδίκτυο!

Αναδείξτε τα δωμάτιά σας, βελτιώστε την εμπειρία 
Φιλοξενίας του επισκέπτη σας και αυξήστε κατακόρυφα 
τις πωλήσεις σας με την Μηχανή Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων protel Web Booking Engine. Με άρρηκτη 
συνέχεια μεταξύ ηλεκτρονικών κρατήσεων και 
καθημερινών διαδικασιών πόρτας και με εργαλεία 
ανάδειξης για όλες τις τρέχουσες προσφορές,
τα προνόμια του loyalty club και κάθε σας εκδήλωσης,
αλλά και με απόλυτα εύχρηστο back office.

protel Web Booking Engine
More seamless interactions — more direct reservations

protel IDS connect
Seamless distribution connectivity

Το protel IDS connect [Internet Distribution System] παρέχει αμφίδρομη ενοποίηση 
των κορυφαίων καναλιών κρατήσεων του κόσμου με τα συστήματα διαχείρισης 
protel PMS και protel Air, διανέμοντας διαθεσιμότητες και τιμές, καθώς εισάγει 
όλες τις ηλεκτρονικές κρατήσεις απευθείας στο protel.
Ο κόμβος επικοινωνίας protel IDS connect επιτρέπει κεντρική παραμετροποίηση 
και διαχείριση για αμέτρητες πλατφόρμες κρατήσεων και channel managers. Έτσι 
ελαττώνεται ουσιαστικά ο χρόνος αλλά και ο κόπος διαχείρισης, ενώ, ελαχιστο- 
ποιείται η πιθανότητα λάθους.

Η σωστή απόφαση
µε µια µατιά!

Tο protel Business Intelligence (protel BI) είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης 
που αναπτύχθηκε ειδικά για την ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού μεμονωμένων 
ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και αλυσίδων.

Η επιδέξια λήψη αποφάσεων βρίσκεται πάντα κάπου ανάμεσα στην εμπειρία και την 
διαίσθηση, τα γεγονότα και τις προβλέψεις. Το protel BI εξάγει δεδομένα σχετικά με 
τις διαφορετικές λειτουργίες του Ξενοδοχείου σας απευθείας από το protel PMS και 
σας παρουσιάζει όλα τα ζωτικής σημασίας μέρη αυτής της τεράστιου όγκου 
πληροφορίας που σας είναι απαραίτητα για να πάρετε την σωστή απόφαση με μία 
ματιά.

Ολοκληρωμένη διασύνδεση με το Microsoft Excel
Πλάνο με τις σημαντικότερες πληροφορίες 
Web-based
Εξάγει δεδομένα απευθείας από το protel PMS

protel Business Intelligence
Strategic business planning
Το απόλυτο εργαλείο
στρατηγικού σχεδιασμού

∆ιαχείριση των top καναλιών
απευθείας και χωρίς προμήθεια

Όλα όσα χρειάζεστε από μια μηχανή
ηλεκτρονικών κρατήσεων

protel Multi Property Edition (MPE/HQ)

Λογισμικό διαχείρισης για μεμονωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες

Λογισμικό διαχείρισης για αλυσίδες ξενοδοχείων

Το protel SPE είναι state-of-the-art λογισμικό διαχείρισης μεμονωμένων ξενοδοχεια- 
κών μονάδων με εγκαταστάσεις σε πάνω από 80 χώρες ανά τον κόσμο. ∆ιευκολύνει 
τις διαδικασίες πόρτας και διασφαλίζει την γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε 
όλες τις κρίσιμες για την ανάπτυξη πληροφορίες του Ξενοδοχείου.

protel Single Property Edition (SPE)

Παντοδύναμο κεντρικό σύστημα διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων της ίδιας 
οικογένειας, το protel MPE μπορεί να μετατρέψει διαχειριστικά ακόμα και μια 
παγκόσμια αλυσίδα ξενοδοχείων σε μία ενιαία μονάδα! Όλα τα συνδεδεμένα 
ξενοδοχεία έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση δεδομένων, απ’ όπου αντλούν σε 
πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε πελάτη της αλυσίδας.

protel Air
Cloud based hotel software
To protel Air είναι το cloud based λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων 
στο οποίο περιέχονται όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν το protel PMS τον 
έμπιστο συνεργάτη κάθε Ξενοδόχου τα τελευταία 20 χρόνια και θεωρείται ήδη 
καταξιωμένο από την παγκόσμια Τουριστική Αγορά.

∆ιαχειριστείτε τις κρατήσεις σας από το πολυλειτουργικό πλάνο δωματίων, 
αποκτείστε σαφή εικόνα των επισκεπτών σας μέσω των λεπτομερέστατων protel 
Guest Profiles και πάρτε ασφαλείς αποφάσεις μέσω του εύχρηστου protel Air 
Reporting.


