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Το proXess Hotel είναι ένα υποσύστηµα του συνολικού
περιβάλλοντος µηχανογράφησης proXess ERP. Αυτό σηµαίνει
ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωµένης µηχανογραφικής
λύσης για την ξενοδοχειακή σας µονάδα από όπου µπορείτε
να παρακολουθήσετε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησής
σας.
Συνοπτικά αναφέρουµε:
 Πλήρης διαχείριση δωµατίων, front desk, check-in,
check-out
 ∆ιαχείριση µίνι bar και υπηρεσιών δωµατίου.
 ∆ιαχείριση εστιατορίου, bar, και άλλων σηµείων πώλησης
αγαθών-υπηρεσιών στην ξενοδοχειακή σας µονάδα.
 Αυτόµατη ενηµέρωση λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας
 Αυτόµατη ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εφ’ όσον
υπάρχει.
 Αυτόµατοι υπολογισµοί ΦΠΑ, ισολογισµών,
αποτελεσµάτων χρήσης, κερδών, κτλ
 Υποσύστηµα παρακολούθησης πωλητών µε σύστηµα
αµοιβής bonus
 CRM για παρακολούθηση των επαφών σας µε πελάτες
αλλά και τη µέτρηση κινήσεων προώθησης.
 Πάγια
 Αξιόγραφα
 Τραπεζικοί λογαριασµοί
 Πιστωτικές κάρτες
 Προϋπολογισµοί
 Προσωρινό ταµείο
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Ηµερολόγιο & ∆ιαχείριση κινήσεων
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με το ηµερολόγιο
µπορείτε να
δηµιουργήσετε εύκολα
και γρήγορα µια
κράτηση, καθώς σας
πληροφορεί άµεσα για
τη διαθεσιµότητα των
δωµατίων σε σχέση µε
τις ηµεροµηνίες.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να σύρετε το ποντίκι στη γραµµή που αντιστοιχεί στο δωµάτιο στο οποίο
θέλετε να κάνετε τη κράτηση από την στήλη που αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία άφιξης µέχρι την στήλη που
αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία αναχώρησης και να πατήσετε το κουµπί «Νέα Κράτηση». Αυτή η ενέργειά σας
έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της φόρµας «Κινήσεις» , όπου µπορείτε να καταχωρήσετε τις
λεπτοµέρειες της κράτησης! Οι ηµεροµηνίες συµπληρώνονται αυτόµατα!
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∆ιαχείριση κινήσεων
ΚΙΝΗΣΕΙΣ

√ Πλήρη στοιχεία κίνησης

√ Καταγραφή στοιχείων άφιξης
του πελάτη σε επιβατικό σταθµό
(αεροδρόµιο, λιµάνι, κτλ) ώστε
να τον µεταφέρετε στις
εγκαταστάσεις σας.

√ Σηµειώσεις αφύπνισης

√ Αποθήκευση αριθµού
κυκλοφορίας και µοντέλου ΙΧ
του πελάτη
ΕΓΓΡΑΦΑ

Στη καρτέλα «Έγγραφα» µπορείτε
να επισυνάψετε αρχεία εγγράφων
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

σχετικών µε την κάθε κίνηση!

Το πεδίο «Περιγραφή κράτησης» της φόρµας «Κινήσεις» εξυπηρετεί τη
διακριτικότητα της επιχείρησής σας. Το πεδίο αυτό λαµβάνει ως περιεχόµενο το
ονοµατεπώνυµο του πελάτη, εκτός από την περίπτωση όπου του δοθεί συγκεκριµένη
τιµή ! Το πεδίο αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς είναι υπεύθυνο για τη
λεζάντα που θα έχει η συγκεκριµένη κίνηση στο ηµερολόγιο !
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Βασικές λειτουργικότητες
∆ΩΜΑΤΙΑ

√ Πλήρη στοιχεία δωµατίων

√ ∆υνατότητα δηµιουργίας
και προσθήκης δικών σας
χαρακτηριστικών

ΠΕΛΑΤΕΣ

√ Πλήρη στοιχεία πελατών

√ ∆ιαχωρισµός πελατών σε φυσικά πρόσωπα
και εταιρείες – ταξιδιωτικά γραφεία

Φίλτρα Αναζήτησης
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