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protel smart to specjalna uproszczona funkcjonalnie edycja naszego renomowanego 

i sprawdzonego na arenie międzynarodowej oprogramowania hotelowego.

 

protel smart udostępnia jedynie niezbędne w zarządzaniu niedużym hotelem funkcje, dzięki 

czemu jego obsługa jest prosta a cena bardzo atrakcyjna.

 

Oprogramowanie oferuje wsparcie we wszystkich typowych procesach zachodzących 

w codziennej pracy hotelu. Pomaga efektywnie zarządzać pokojami, rezerwacjami, rozliczeniami.

W efekcie pozwala zaoszczędzić czas, który personel hotelowy może poświęcić obsłudze Gości 

i spełnianiu ich indywidualnych życzeń.

Decydując się na zakup protel smart decydujesz się na stosowanie prostej w implementacji 

i przyjaznej w użyciu nowoczesnej technologii.

Podstawowa wersja produktu dedykowana jest dla obiektów o liczbie pokoi nie większej niż 30 

i jednym stanowisku komputerowym. W przypadku nieco większych obiektów można ją bez 

problemu rozszerzyć do nie więcej niż 60 pokoi i trzech stanowisk roboczych. 

Chcesz poznać główne funkcje i zalety naszego oprogramowania i przekonać się, dlaczego 

warto z niego korzystać? Oto nasze argumenty!
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PROTEL SMART
inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli 
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PLAN POKOI

Za pomocą wielofunkcyjnego planu pokoi możesz w szybki łatwy sposób zarezerwować pokoje 

dla gości indywidualnych lub grup, zmienić rezerwację w zależności od potrzeb oraz uzyskać 

dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o gościu.

Nawet zmiana pokoju w trakcie pobytu gościa nie będzie dla Ciebie dodatkowym wysiłkiem.

Wystarczy przeciągnąć rezerwację gościa do jego nowego pokoju i protel smart automatycznie 

zaktualizuje wszystkie dane, włączając w to status pokoju, rachunek gościa i dostępność pokoi.

Opracowując plan pokoi wzięliśmy pod uwagę życzenia naszych Klientów aby dostęp do wielu 

funkcjonalności protel smart nie stanowił problemu. Rezerwacje, dane gościa, statusy pokoi, 

housekeeping, konta dodatkowe, historia zgromadzone zostały w jednym miejscu
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Możesz w sposób szybki i łatwy dokonać rezerwacji pokoju
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NAWIGATOR

Wystarczy jedno kliknięcie myszy: uzyskasz wszystkie dane, które są potrzebne w module front 

office. Nawigator jest sercem protela. Z niego możliwy jest bezpośredni dostęp do danych 

poszczególnych gości. 

Czy na pewno? Wystarczy kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwisku gościa na dowolnej 

liście na planie pokoi lub w jednym z wielu okien.

W rezultacie otrzymujesz stały dostęp do danych Twoich gości, szczegółów rezerwacji, szczegółów 

rachunków i notatek uwzględniających życzenia Twoich gości.

Pod ręką będą także dane historyczne: historia rezerwacji oraz historia pobytów gościa.
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Uzyskasz wszystkie dane, które są potrzebne w module front office
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PROFIL GOŚCIA

Każdy gość jest wyjątkowy, a dopasowany profil gościa jest idealnym miejscem aby zapamiętać 

to, co czyni gościa wyjątkowym.

Począwszy od daty urodzin gościa, ulubionych posiłków i preferowanych pokoi skończywszy na 

terminach jego spotkań. W profilu gościa zapamiętasz wszystkie istotne informacje. Przychody 

gościa, historia i prognoza jego pobytów, rejestr korespondencji, rejestr faktur uczynią z profilu 

bardzo przydatne narzędzie. Dowiedz się kiedy goście byli ostatnio w Twoim hotelu, jakie mieli 

potrzeby i spraw by czuli się jakby mieszkali w swoim domu.
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Dowiedz się kiedy goście korzystali z Twojego hotelu
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RAPORTOWANIE

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Twój plan pracy jest napięty. Dlatego właśnie protel 

smart dostarczy Ci wszystkie niezbędne raporty, których potrzebujesz aby skutecznie zarządzać 

biznesem. 

Ilu gości zatrzymało się w Twoim hotelu? Jakiej są narodowości? Ilu dzisiaj zameldowało się? ilu 

wymeldowało? Które pokoje wciąż wymagają sprzątania? jak wysokie są Twoje przychody? 

Które rachunki pozostają niezbilansowane?

protel smart odpowie na te wszystkie pytania w ciągu kilku sekund.
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internetowej Wszystkie raporty, które potrzebujesz aby skutecznie zarządzać biznesem
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Produkty dla hoteli indywidualnych

protel smart

Inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli (do 60 pokoi)

protel SPE

Oprogramowanie Single Property Edition dla średniej wielkości operatorów i dużych 

indywidualnych hoteli

Produkty dla sieci hoteli i grup hotelowych

protel MPE

Oprogramowanie Multi Property Edition idealne do zarządzania siecią hoteli, z centralną bazą 

danych z dostępem w czasie rzeczywistym

protel HQ

Rozwiązanie Head Quarter do zarządzania grupą hoteli, z kontrolowaną wymianą danych

Moduły opcjonalne oprogramowania protel

protel Banquet

Moduł planowania i rozliczania bankietów i konferencji

dostępny dla wersji:

SPE, MPE, HQ

protel Sales & Marketing

Moduł zarządzania działaniami sprzedażowymi i marketingowymi

dostępny dla wersji:

SPE, MPE, HQ

protel Web Booking Engine

Moduł prostej i szybkiej rezerwacji online

dostępny dla wersji:

SPE, MPE, HQ, smart

Rozszerzenia oprogramowania protel

 - rozszerzenia i dodatki do systemu protel 

Interfejsy systemu protel - komunikacja z ponad 1.000 systemów zewnętrznych

Add-Ons systemu protel
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