PROTEL SPE
zarządzanie na najwyższym poziomie
protel Single Property Edition to nasz produkt dedykowany przedsiębiorcom hotelowym
zarządzającym pojedynczymi dużymi obiektami lub też hotelami średniej wielkości.
Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł obsłużyć swoich Gości na najwyższym poziomie: protel
SPE zagwarantuje sprawne zarządzanie procesami i szybko dostarczy niezbędnych informacji.
Decydując się na zakup protel SPE wybierasz dojrzałe, nowoczesne, renomowane i sprawdzone
na rynku międzynarodowym rozwiązanie, które oferuje liczne korzyści. Będziesz miał możliwość
w dowolnej chwili uzyskać szeroką wiedzę o swoich Gościach, ich pobytach, preferencjach
i indywidualnych życzeniach. Otrzymasz nowoczesne narzędzia informatyczne pomagające
zwiększać obłożenie i przychody obiektu, podnosić efektywność pracy poszczególnych działów
i skutecznie zarządzać wszelkimi procesami.
Możesz być pewien, że w każdej chwili łatwo i szybko uzyskasz dostęp do wszelkich istotnych,
aktualnych i rzetelnych danych. Nie ma przy tym znaczenia, czy zarządzasz hotelem biznesowym,
turystycznym czy ekonomicznym - w każdym z przypadków uzyskasz wsparcie na najwyższym
poziomie.
Chcesz poznać główne funkcje i zalety naszego oprogramowania i przekonać się, dlaczego warto
z niego korzystać? Oto nasze argumenty!
protel SPE posiada modułową architekturę dzięki czemu w dowolnej chwili możliwe jest
rozszerzenie jego funkcjonalności poprzez zastosowanie dodatkowych opcjonalnych modułów:
protel Banquet
protel Sales & Marketing
protel Web Booking Engine
Ponadto istnieją liczne możliwości wzbogacenia funkcjonalność oprogramowania protel SPE:
Dzięki dodatkom Add-Ons systemu protel możliwe jest aktywowanie dodatkowych funkcji
i narzędzi systemu.
Dzięki dużej liczbie interfejsów systemu protel możliwa jest bezproblemowa komunikacja
i wymiana danych z innymi systemami i urządzeniami pracującymi w hotelu.
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DODATKOWE
FUNCJE SPE
Rozliczanie
depozytów
Kontrola należności
A/R

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 SPE automatycznie

Wezwania do zapłaty

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

Zarządzanie
sezonowością

Opracowując plan pokoi wzięliśmy pod uwagę życzenia naszych Klientów aby dostęp do wielu
funkcjonalności protel SPE nie stanowił problemu. Rezerwacje, dane gościa, statusy pokoi,

Zarządzanie
allotmentem

housekeeping, konta dodatkowe, historia, zgromadzone zostały w jednym miejscu.

Integracja z wieloma
programami firmy
Microsoft: Excel,
Word, Visio, Mapa
dojazdu „MapPoint”

Wielofunkcyjny plan pokoi
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PLAN TYPÓW POKOI
Za pomocą aktywnego planu typów pokoi możesz kontrolować obłożenie w Twoim hotelu,
włączając w to pokoje dostępne, overbooking, allotmenty, rezerwacje opcjonalne, rezerwacje
oczekujące (waiting list), ilościowe i procentowe obłożenie itd.
Wystarczy przeciągnąć i kilknąć przyciskiem myszy aby zarezerwować ulubiony typ pokoju
Twojego gościa.
Nawet rezerwacja grupowa dla kilku typów pokoi i okresów jest dziecinnie prosta.

Wystarczy przeciągnąć i kilknąć przyciskiem myszy aby utworzyć rezerwację według typu pokoju
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DODATKOWE
FUNCJE SPE
Asystent mailingu

PROFIL GOŚCIA
Każdy gość jest wyjątkowy, a dopasowany profil gościa jest idealnym miejscem aby zapamiętać
to, co czyni gościa wyjątkowym.

Auto VIP

Począwszy od daty urodzin gościa, ulubionych posiłków i preferowanych pokoi skończywszy na
Aktywny pulpit
Potwierdzenie SMS
Tabele przestawne

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.

Grafik sali w
Microsoft Visio
Mapa dojazdu w
Microsoft MapPoint
Integracja z
Microsoft Outlock
Vouchery
Moduł Vacation
Ownership
Automatyczna
identyfikacja
dzwoniącego

Dowiedz się kiedy goście korzystali z Twojego hotelu
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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.

Nawigator jest sercem protela
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ASYSTENT REZERWACJI
Gdy Twoi klienci próbują zarezerwować pokój, to oczekują szybkiej i dokładnej obsługi. Za pomocą
asystenta rezerwacji twoi pracownicy mogą obsłużyć Twoich gości profesjonalnie i zaoferować
im optymalne stawki. Naciśnięcie jednego klawisza w dowolnym miejscu systemu uruchomi
asystenta rezerwacji, który przeprowadzi recepcjonistę przez cały proces rezerwacji.
Korzyści: Dla każdego dnia pobytu system proponuje indywidualne stawki. Dodatkowo protel
równocześnie dostarcza informację o średniej cenie za noc w czasie pobytu jak również całkowitą
kwotę za pobyt.
Za pomocą kliknięcia myszy otrzymasz określone stawki BAR (Best Available Rate - najlepsza
dostępna stawka). Na tym samym ekranie wyświetlone będą również niezbędne pytania jakie
należy zadać klientom zarówno w kontakcie osobistym jak i telefonicznym.
Wszystko stanowić będzie idealne wsparcie dla efektywnej sprzedaży. I to nie tylko dla nowych
klientów Twojego hotelu - Twoim gościom może być przypisana indywidualna stawka.

VISION TIME Sp. z o.o.

Przyciśnięcie klawisza w dowolnym miejscu systemu uruchomi asystenta rezerwacji
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DOBRZE WIEDZIEĆ:

ZARZĄDZANIE STAWKAMI

Zarządzanie
stawkami powiązane
jest z silnikiem
rezerwacji
internetowych
(WBE), który
rezerwuje pokoje
w czasie
rzeczywistym.

Ceny za pobyt i dostępność są podstawowymi kryteriami dla sukcesu Twojego biznesu -

Zarządzanie
stawkami ustala
stawkę za pokój
rezerwowany przez
gościa online. Stawki
udostępnione
w Internecie mogą
wzrastać bądź maleć
wraz z bieżącymi
zmianami obłożenia
w hotelu.

są to najważniejsze informacje dla gości, którzy chcą dokonać rezerwacji przez Internet lub przez
telefon.
Wykorzystaj narzędzie do zarządzania stawkami aby określić strategię cen dla Twoich
pracowników i Twoich gości - dla pojedynczych dni, tygodni lub całych lat.
To ustali Twoje bieżące i oczekiwane obłożenie hotelu, w podziale na kategorie pokoi
lub pojedyncze pokoje. Jest to najpewniejszy sposób optymalizacji Twojej polityki cenowej.
Dynamiczne zarządzanie stawkami jest doskonałym sposobem automatycznego
optymalizowania średniej ceny pokoju (ARR). To dlatego zarządzanie stawkami w protelu umożliwi
Ci ustalanie strategii dla każdego kody stawki i dnia.
W protelu możesz przypisywać kody stawek na optymalnym poziomie szczegółowości do pojedynczego dnia i pokoju, jeśli zachodzi taka potrzeba. protel na podstawie ustawień włączy
bądź wyłączy stawki w zależności od przyjętej strategii.

Dodatkowo możliwe
jest definiowanie
stawek firmowych
(corporate rates)
na różnych
poziomach (również
w Internecie).
protel oferuje dużą
liczbę interfejsów
do systemów
zewnętrznych,
przykładowo
możliwe jest
połączenie
z profesjonalnymi
systemami
zarządzania
stawkami (IDEAS,
Easy RMS, RateTiger)
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RAPORTOWANIE
Raportowanie wbudowane w protel front office dostarczy Ci niezbędnej wiedzy o Twoim biznesie.
Pokaże Ci nie tylko podstawowe wskaźniki dla rezerwacji, przychodów, obłożenia, średnich stawek
ale również zapewni możliwość złożonej analizy danych takich jak analiza poszczególnych
segmentów rynku w zadanym okresie.
Bez wysiłku zaimportujesz dane do Microsoft Excel celem dalszego ich przetwarzania.
Czy potrzebujesz sprawdzić swój biznes w czasie podróży? Nie ma problemu.
Za pomocą zwykłej przeglądarki
internetowej uzyskasz dane
o swoim hotelu - w dowolnym
czasie i miejscu.
Baza danych Microsoft SQL
gwarantuje możliwość
przetwarzania danych za pomocą
zewnętrznych narzędzi
analitycznych.
Wbudowana funkcjonalność
business inteligent pozwoli Ci
na dynamiczne i wielowymiarowe
przetwarzanie informacji,
i ułatwi podejmowanie kluczowych
decyzji.

Zaimportuj dane do MS Excel celem dalszego przetwarzania
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Produkty dla hoteli indywidualnych
protel smart
Inteligentne oprogramowanie dla małych i średniej wielkości hoteli
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
Interfejsy systemu protel - komunikacja z ponad 1.000 systemów zewnętrznych
Add-Ons systemu protel - rozszerzenia i dodatki do systemu protel
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