For iPAD
Γιατί δεν παίρνεις
το Protel µαζί σου?

Εάν στηρίζετε τη μηχανογράφηση του Ξενοδοχείου
σας στο protel, δεν εξαρτάστε πλέον από τον
υπολογιστή. Η εφαρμογή για i-Pad κάνει την διαχείριση του Ξενοδοχείου δυνατή από οπουδήποτε και
οποτεδήποτε εσείς το θελήσετε.
Δεν χρειάζεται πληκτρολόγιο ή ποντίκι, τα πάντα
δουλεύουν με την αφή!
Μην επιτρέπετε στη δουλειά να σας καθηλώνει,
απλώς, πάρτε ένα protel for i-Pad μαζί σας...
Βασιστείτε στο protel
και αποκτείστε πρόσβαση
στο Ξενοδοχείο σας
όπου κι αν είστε!

Air
Η Cloud ∆ιαχείριση
του Ξενοδοχείου σας
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Software as a
Service (SaaS)
Εφαρμογή,
συμβατή με
Windows, Mac,
Chrome OS, iOS
και Android.
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Single Property Edition (SPE)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Survey

Με χιλιάδες εγκαταστάσεις, το protel SPE υποστηρίζει όλες τις πτυχές
της ολοκληρωµένης διαχείρισης µίας Ξενοδοχειακής µονάδας.
Το protel SPE είναι το state-of-the-art λογισμικό
Διαχείρισης για τα Ξενοδοχεία. Διαχειριστείτε τα
check-in, τους παραμένοντες και τα check-out
των πελατών σας με τη μεγαλύτερη δυνατή
ευκολία. Το protel SPE διευκολύνει τις
διαδικασίες πόρτας και διασφαλίζει την γρήγορη
και αξιόπιστη πρόσβαση σε όλες τις κρίσιμες
πληροφορίες για την ανάπτυξη του Ξενοδοχείου.
Το protel SPE είναι εφαρμογή μηχανογράφησης που χρησιμοποιείται διεθνώς και
προσφέρει υψηλής ποιότητας υποστήριξη στο συνόλο των δραστηριοτήτων σας. Μάθετε
τους Πελάτες σας, τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους από την παραμονή τους στο
Ξενοδοχείο σας και ενισχύστε το υπάρχον loyalty. Διαχειριστείτε προληπτικά τα επίπεδα
πληρότητας του Ξενοδοχείου, αυξήστε την αποδοτικότητα κάθε προωθητικής ενέργειας και
απογειώστε τα έσοδά σας.

Banquet

To protel Survey είναι ένα web-based ερωτηματολόγιο για τους Πελάτες σας που σας βοηθάει να διεξάγετε έρευνες ανά πάσα στιγμή γρήγορα, εύκολα και ολοκληρωμένα. Aναλύει και
οπτικοποιεί στοιχεία διευθύνσεων και άλλες
πληροφορίες σχετικές με το πελατολόγιο του
Ξενοδοχείου, απ’ευθείας από το προφίλ των
πελατών όπως αυτό διατηρείται στο protel.
Αντίστροφα, τα ερωτηματολόγια κάθε έρευνας
και τα αποτελέσματά της αποθηκεύονται στη
βάση δεδομένων του protel για μελλοντική
χρήση.

To protel Banquet σας βοηθά να σχεδιάσετε
στην εντέλεια τις δεξιώσεις και τις εκδηλώσεις
σας, ανεξαρτήτως είδους και μεγέθους. Με το
protel Banquet, μπορείτε να παρακολουθείτε τα
επίπεδα διαθεσιμότητας σε μακροχρόνια βάση
και να δημιουργείτε πλάνα σχεδιασμού των
αιθουσών που φιλοξενούν τις εκδηλώσεις
γρήγορα, απλά και ολοκληρωμένα.

Customer relationship management tool

MultiProperty Edition (MPE/HQ)
Παντοδύναμο κεντρικό σύστημα διαχείρισης
Ξενοδοχειακών μονάδων της ίδιας οικογένειας, το
protel ΜPE μπορεί να μετατρέψει ακόμα και μια
παγκόσμια Αλυσίδα Ξενοδοχείων σε μία ενιαία
διαχειριστικά μονάδα. Όλα τα συνδεδεμένα
Ξενοδοχεία έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση
δεδομένων, απ’όπου αντλούν πληροφορίες για κάθε
πελάτη της Aλυσίδας. Τα δεδομένα και οι λειτουργίες
είναι διαθέσιμες για κάθε Ξενοδοχείο ξεχωριστά και
σε πραγματικό χρόνο με real-time ενημερώσεις.
Το protel ΜPE προσφέρει στο ίδιο πακέτο reservation managing, marketing και reporting, έτσι ώστε η
παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των
δραστηριοτήτων και των ενεργειών, των εσόδων και
των αναφορών να αφορά σε ολόκληρο τον
οργανισμό.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

Sales &
Marketing

Central Database
Central Reservation
System
Central Internet
Reservation System
Central Marketing
Central Reporting

Λογισμικό επέκτασης για το protel Front Office,
που προσφέρει ολοκληρωμένη και εύχρηστη
διασύνδεση με όλη την σουϊτα προϊόντων της
protel. Αποτελεσματικός σχεδιασμός και διαχείριση των πωλήσεων και όλων των δραστηριοτήτων marketing.

Application για iPod touch, iPhone και iPad

Housekeeping

Η εφαρμογή έχει δυνατότητα Online και Offline
λειτουργίας. Συνδέστε όλο το προσωπικό ώστε
να ανταλλάσει πληροφορίες live για θέματα
εξυπηρέτησης, συντήρησης και Ηousekeeping.
Όλα τα δεδομένα είναι διαρκώς συγχρονιζόμενα
με το protel.

