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Η νέα έκδοση Ermispro υποστηρίζει όλες τις 
πτυχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της 
Ξενοδοχειακής μονάδας, με όλα τα state-of-the-art 
χαρακτηριστικά του protel SPE.
∆ιαχειριστείτε όλες τις διαδικασίες πόρτας (guest 
check-in/check-out, serving) με ευκολία, ταχύτητα 
και αξιοπιστία, ενώ μαθαίνετε τα πάντα για τις 
προτιμήσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και 
την εμπειρία διαμονής κάθε Επισκέπτη του 
Ξενοδοχείου σας.

Εµπιστευθείτε σήµερα την έµπειρη οµάδα συµβούλων µας 
για να σας προτείνει την καλύτερη προσωποποιηµένη λύση 
Μηχανογράφησης για το Ξενοδοχείο σας.



Ο νέος  ErmisPro  εν τάχει...Η protel GmbH αναπτύσσει για λογαριασμό της HiT A.E. 
την νέα έκδοση του ΕΡΜΗ PMS, Ermispro και μεταφέρει 
σ’ αυτήν την λειτουργικότητα και τα βασικά χαρακτηρι- 
στικά του πανίσχυρου, διεθνώς αναγνωρισμένου Ξενοδο- 
χειακού software, protel SPE.

Περισσότερα από 1000 Ξενοδοχεία και Καταλύματα στην 
χώρα μας εμπιστεύονται από το 1986 το δημοφιλέστερο 
ελληνικό πρόγραμμα μηχανογράφησης ΕΡΜΗΣ σε κάποια 
από τις εκδόσεις του. Με ιστορία που μετρά ήδη 30 
χρόνια συνεχούς και πρωτοπόρας παρουσίας στην Αγορά 
και αναγνωρισμένη εκπαιδευτική αξία, η νέα έκδοση του 
ΕΡΜΗΣ PMS, Ermispro εισάγει την γερμανική αξιοπιστία 
στην ελληνική Φιλοξενία.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη τον ΕΡΜΗ σε οποιαδήποτε έκδοσή του, αξιοποιήστε το 
δωρεάν πακέτο αναβάθμισης. 

Αν είστε νέος χρήστης του   ErmisPro  επωφεληθείτε άμεσα από τα νέα ελκυστικά 
οικονομικά πακέτα.

Σχεδιασμός με στόχο την αύξηση των εσόδων σας
Η απλοποίηση των διαδικασιών πόρτας εξοικονομούν χρόνο 
και χρήμα και σας επιτρέπει να αφιερωθείτε πραγματικά 
στους επισκέπτες σας, ενώ η ενεργή διαχείριση της διαθεσι- 
μότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη πληρότητα.

Εγκατεστημένες βάσεις σε πάνω από 80 χώρες ανά την 
υφήλιο συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα για ένα ώρι- 
μο και σταθερό πρόγραμμα με λύσεις για κάθε σύγχρονη 
ανάγκη της Φιλοξενίας, διαρθρωμένο βάσει των παρα- 
τηρήσεων χιλιάδων ανά τον κόσμο Ξενοδόχων.

30+ χρόνια εμπειρίας και 24/7 υποστήριξη
Με ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα Ξενοδό- 
χου τα τελευταία 30 χρόνια, πολυετή πείρα από την ελληνική 
τουριστική Αγορά, αλλά και την γνωστής ποιότητας 24/7 
υποστήριξη της HiT S.A., η εξέλιξη του ΕΡΜΗ γίνεται ασυνα- 
γώνιστη για τα εγχώρια δεδομένα.

Νέα Έκδοση – Νέες ∆υνατότητες
Το Ermispro PMS εισάγει το Ξενοδοχείο σας ή το Κατάλυμά σας στην νέα εποχή της 
Μηχανογράφησης, διατηρώντας το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον ενώ ισχυρο- 
ποιεί τα εργαλεία που προσφέρει στον Ξενοδόχο.

Πλάνο ∆ωματίων Πλάνο Τύπων ∆ωματίων

Navigator Reporting

Guest Profile Rate Management

∆ωρεάν αναβάθμιση
από κάθε έκδοση ΕΡΜΗΣ

[DOS/Win Χ]

Αυτόματη  μεταφορά 
στοιχείων από  όλες

τις  παλιότερες εκδόσεις

∆υνατότητα  πλήρους 
μετάβασης σε protel

Κράτηση δωματίου για μεμονωμένους επισκέπτες 
ή group

Μετακίνηση κράτησης ή επισκέπτη σε 
διαφορετικό δωμάτιο

Πρόσβαση στα προφίλ και τα δεδομένα των 
επισκεπτών

Έλεγχος του status δωματίου

Επισκόπηση του ιστορικού διαθεσιμότητας 
δωματίου σε ημερολογιακό πλάνο

Παράθυρο «Ενεργών ∆ωματίων» για γρήγορη 
επισκόπηση της διαθεσιμότητας και αλλαγές

Drag-And-Click απλό σύστημα σημείωσης 
κράτησης

Γρήγορος και εύκολος έλεγχος και διαχείριση της 
λίστας αναμονής, της πραγματικής 
διαθεσιμότητας και του allocation των δωματίων

∆ημιουργία και διαχείριση event

Ανοίξτε τον Navigator οποιαδήποτε στιγμή από το 
όνομα του πελάτη σε οποιαδήποτε λίστα, στο room 
plan ή σε ένα από τα πολλά παράθυρα διαλόγου του 
προγράμματος και αποκτείστε πρόσβαση σε όλες 
τις λειτουργίες του Front Office.

∆είτε και επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία, 
την κράτηση, τις προτιμήσεις, τα ειδικά αιτήματα 
και τον λογαριασμό του πελάτη. Επεξεργαστείτε 
το ίδιο εύκολα και ομαδικές κρατήσεις.

Χρησιμοποιήστε το Ermispro Guest Profile για να 
καταγράψετε τα στοιχεία των επισκεπτών σας, να 
αποθηκεύσετε διευθύνσεις, λεπτομέρειες κράτη- 
σης, προσωπικές προτιμήσεις.

Ορίστε πολλαπλούς τιμοκαταλόγους με μεγάλο 
βαθμό λεπτομέρειας, ευκολα και γρήγορα.

Χρησιμοποιήστε την ολοκληρωμένη λειτουργία 
εκτυπώσεων για να έχετε καλύτερη εικόνα της 
επιχείρησής σας.

Αναζητήστε σημαντικούς δείκτες απόδοσης σε 
κρατήσεις, έσοδα, πληρότητα και μέσο όρο τιμών.

Χρησιμοποιήστε σύνθετες αναλύσεις, όπως ανάλυ- 
ση τμημάτων της Αγοράς για συγκεκριμένη χρονι- 
κή περίοδο.

Εξάγετε τα δεδομένα σας στο Microsoft Excel.

Με την παγκόσµια
φήµη του protel
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Νέα έκδοση του ιστορικού 
ελληνικού προγράμματος 
Μηχανογράφησης ΕΡΜΗΣ 
με όλα τα πλεονεκτήματα 
και την ισχύ του protel PMS


