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Hlavní funkce

Interaktivní dashboard
Zobrazuje například: předpovědi
obsazenosti, strukturu hostů
nebo přijaté online rezervace.
Interaktivní příjezdy, odjezdy
a další užitečné vychytávky.

Inteligentní graf pokojů
Tento interaktivní a chytrý nástroj
umožňuje rychle a snadno vytvářet
rezervace, pracovat s hostem,
sledovat aktuální situaci rezervací,
hostů a stavu pokoje.

Report Place
Díky funkci RAW (Reports anywhere)
umožňuje systém sledovat všechny
přehledy prostřednictvím webového
prohlížeče nebo z libovolného mobilního
zařízení.

Mějte svůj hotel
pod kontrolou, ať
jste kdekoli

Housekeeping
Vaše vitruální pokojská
komunikuje s recepcí oběma
směry online.

MyStay

Hores app

Vychytaná aplikace, která

Mějte svůj hotel pod
kontrolou, ať jste kdekoli.

usnadňuje komunikaci
s Vašimi hosty.

Online distribuce
nové rezervace
opravy
storna

webové stránky
hotelu
ceny
restrikce

Booking engine
Vyzkoušejte si jak může Váš
booking engine vypadat a fungovat

Demo rezervačního systému
booking.horesplus.com

Channel Management
nové rezervace
opravy
storna

ceny
restrikce

HORES je integrován s mnoha
rezervačními kanály
Nyní můžete bezpečně rozšířit počet distribučních
kanálů a spravovat je na jednom místě! To Vám
zvýší výnosy a ušetří čas.

Automatizace
Funkce HORES Dynamic Sales Pilot (DSP)
umožňuje nastavení pravidel prodeje pokojů.
Lze nastavit automatické zvyšování cen, zavírání
termínů nebo změnu množství nabízených
pokojů při splnění nadefinovaných podmínek.

MarketPlace
Vaše nákupní galerie a showroom
hotelových technologií
na jednom místě.

www.horesplus.com/cs/integrations

Naše otevřená sada API přináší zcela nové možnosti k integraci
externích systému do Horesu. Vyberte si z velkého množství námi
certifikovaných produktů se stabilní konektivitou do Horesu.

Online Check-in
Zoom-letter je komplexní nástroj hotelového
marketingu určený pro přímou komunikaci
s hostem prostřednictvím emailů.

Pre/Post
e-mail

On-line
check-in
servis

www.horesplus.com/cs/kiosk

Stop
Exit

Check-in kiosk
Sezam24 – jednoduchý
check-in v 1 minutě

Vícejazyčné rozhraní

Rozpoznání dokladu totožnosti

Naprogramování karty

Volný čas & Události

Wellness

Event

Fakturace

Doplňkový
prodej

Věrnostní
program

Inventář

Plán tržeb

Jedny rezervační stránky pro více hotelů.

Centrální rezervace
hotelového řetězce

Udělejte si rezervaci pro více hotelů
z jednoho místa a podívejte se na obecnou
obsazenost na první pohled.

HORES support

3 min.

ø doba
odpovědi

98%

spokojenost
klientů *

24/7

zákaznická
HOT-LINE

ticket
system
email
chat
call

Snažíme se potíže našich zákazníků
řešit na lidské úrovni. Každý problém
je pro nás výzva.

Portál zákaznické podpory
* zákaznický průzkum 10/2019

podpora.horesplus.com

Důvěřujte
osvědčenému řešení!

miliony

+30 let
NA TRHU

Jsme tu nejdéle... jako grandhotely
postavené ve fin de siécle...

600+

+420 220 560 722

info@horesplus.com

HORESPLUS.COM

