
NFHotel 
Program dla pensjonatów 

 

Nowoczesny program hotelowy, który czyni kierowanie obiektem turystycznym dużo wydajniejszym. NFhotel           
pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - dzięki wielu kompleksowym podzespołom. Program             
kumuluje zabukowania z wielu rozlicznych pochodzeń, a z pomocą channel managera nie ma dyskusji o               
takich kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju bieżącego dnia. NFhotel jest również przystosowany              
do Booking.com (a w przyszłości także różnymi portalami turystycznymi) w taki sposób, który samoczynnie i               
momentalnie wymienia informacje dot. dostępności i inne dane. Używanie programu hotelowego zapewnia            
także dostęp do wielu bilansów i statystyk - a przy prowadzeniu interesu nie ma to jak twarde informacje do                   
przeanalizowania. Za sprawą czytelnego grafiku zarezerwowań i zrozumiałej legendy kolorystycznej od razu            
na pierwszy rzut oka można zauważyć, jak wygląda stan rzeczy w obiekcie. NFhotel funkcjonuje w chmurze,                
co oznacza że aplikacja działa 24 godziny na dobę, a z błyskawicznych zabukowań, wewnętrznego              
komunikatora, przypominacza, podzespołu sprzątania plus wielu odrębnych funkcjonalności można         
korzystać zawsze i w dowolnym miejscu, o ile tylko ma się komputer/telefon/tablet połączony z siecią. 

 

 

 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 
 

Wystawianie faktur 
Natychmiastowe wystawianie faktur do zabukowań da Ci       
sposobność na lepsze kontrolowanie dokumentami.     
Zestawienie miesięczne – jeden PDF, który możesz       
skierować do księgowości. 

Nazewnictwo i oznaczenia numeryczne pokoi 
Bardzo praktyczne rozwiązanie zezwalające na     
momentalną identyfikację pokoju, po jego numerze, bądź       
nazwie, jeśli taką posiada. 
 

Możliwość nadawania różnych statusów  
gościom i rezerwacjom 

Dzięki lekkiej i zrozumiałej legendzie kolorystycznej.      
Błyskawiczny podgląd który gość przyjechał i odjechał i        
czy w całości zapłacono za każdy pobyt. Koniec z         
niepewnością czy wszyscy klienci dojechali i czy każdy        
rachunek został uregulowany. 

Potwierdzenia e-mail 
Mechanicznie wysyłane komunikaty dla gości,     
potwierdzające zrealizowanie zabukowania, przyjęcie    
wpłaty, czy uzyskanie przedpłaty, uruchamiane jednym      
kliknięciem myszki. 
 

Informacje sms 
Powiadomienia sms-em o nowych bukingach któregoś z       
recepcjonistów lub o zabukowaniach zrealizowanych     
przez klientów dzięki zarezerwowania online. 

Podsumowanie opłat miejscowych 
Opcja wytworzenia okresowego raportu opłat     
miejscowych za każdego pensjonariusza objętego     
opłatą, z rozdziałem na wiek. 

 

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

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

