S4H HOTEL & SPA
OPROGRAMOWANIE DLA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
S4H Hotel & SPA to aplikacja przeznaczona dla wszystkich obiektów noclegowych – zaczynając od
małych pensjonatów, a kończąc na sieciach hotelowych. Intuicyjna konstrukcja i rozwiązania
wspomagające szybką obsługę programu sprawiają, że nasze oprogramowanie jest jednym z najczęściej wybieranych w branży i docenianych przez pracowników hoteli. Modułowa konstrukcja
umożliwia dopasowanie naszego oprogramowania do potrzeb każdego klienta.

ZALETY MODUŁU

INTUICYJNY GRAFIK REZERWACJI;
ZINTEGROWANY MODUŁ

REZERWACJI POKOI;

SPA Z MODUŁEM

MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O REZERWACJI
ZASOBU;

TWORZENIE REZERWACJI INDYWIDUALNYCH
I NA GRUPĘ;

SZYBKA SPRZEDAŻ NA EKRANIE GŁÓWNYM

REZERWACJI;

TWORZENIE SZYBKIEJ REZERWACJI
WEDŁUG RODZAJU POKOJU;

MOŻLIWOŚĆ PRZYPISANIA OPERATORÓW DLA ZASOBU (SPA);
PLANOWANIE ŻYWIENIA DLA GOŚCI;

ROZBUDOWANY MODUŁ RAPORTOWANIA;

TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH I KOŃCOWE
ROZLICZANIE FAKTUR;

INFORMACJA O TEMP. POKOJU, OTWARTYCH OKNACH,
OBECNOŚCI GOŚCIA W POKOJU ITP.

REZERWACJA MIEJSCA PARKINGOWEGO
DO REZERWACJI POKOJU;

PRACA W SIECI HOTELI Z SYNCHRONIZACJĄ DANYCH.

SPRAWDZANIE ILOŚCI WOLNYCH POKOI,

MOŻLIWOŚĆ PRZYPISANIA DOSTĘPNOŚCI
GODZIN PRACY DLA ZASOBU;

PROSTOTA OBSŁUGI

ZALETY MODUŁU
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Specjalnie dla Ciebie

W S4H rozumiemy, że każdy chce realizować swój biznesplan i wyróżniać się
na tle konkurencji. Właśnie dlatego oferujemy w naszym programie stworzenie
modułów specjalnie dla Ciebie. Dzięki
temu komunikacja z wybranymi przez
Ciebie systemami i nowe moduły o niestandardowych funkcjach są nareszcie
w Twoim zasięgu.

Rezerwacje – tak jak chcesz

CZYTELNE I INTUICYJNE WYŚWIETLANIE DANYCH;

PLANOWANIE ŻYWIENIA DLA GOŚCI HOTELOWYCH;

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWANIA;

WYSZUKIWANIE DOSTĘPNOŚCI POKOI;

ŁATWA EDYCJA I WPROWADZANIE NOWYCH INFORMACJI;
REZERWACJE GRUPOWE; OBSŁUGA ZALICZEK;
ZESTAWIENIE OBCIĄŻENIA POKOI;

CZYTELNY GRAFIK I LISTA REZERWACJI;

Współpracuje z innymi

drukarki fiskalne wszystkich najpopularniejszych producentów w Polsce;
zamki hotelowe w trybie offline (m.in. Tayama, Orbita, LOB);
zamki hotelowe w trybie online (m.in. HTB);
centrale telefoniczne i obsługa połączeń telefonicznych
(m.in. Slican, Platan);
czytniki kart magnetycznych oraz kart zbliżeniowych;
systemy sprzedaży karnetów, biletów w aquaparkach, stokach
narciarskich (m.in. Base System);
systemy finansowo-księgowe
(m.in. Comach ERP Optima, Symfonia, Rewizor GT);
systemy rezerwacji online (m.in. Profitroom);
serwis wysyłania wiadomości SMS – SMSAPI;
systemy pocztowe do wysyłania wiadomości e-mail
(m.in. MS Outlook, Mozilla ThunderBird).

WPROWADZANIE NOTATEK NA TEMAT KLIENTÓW;
SPRAWNE ROZLICZANIE GOŚCI;

OBSŁUGA ZAMKÓW I KART MAGNETYCZNYCH;

CZYTELNE WYŚWIETLANIE INFORMACJI O POKOJACH;

SPA – obsługa urody
i znakomitego samopoczucia
Dla wielbicieli dobrego samopoczucia przygotowaliśmy możliwość realizacji karnetów na zabiegi
lub gr upy zabiegów w promocyjnych cenach.

przypisanie terminu, miejsca, rodzaju
i pracownika do rezerwacji zabiegu;
rozliczanie po zakończonym zabiegu
lub na końcu pobytu;
grafik zaplanowanych zabiegów;
rozkład dnia pracowników;
łatwe i szybkie tworzenie oraz modyfikacja rezerwacji;
karnety na dane usługi lub grupy usług.

Sprawne zarządzanie
klientami – CRM
przyjazna obsługa;
tworzenie i edycja zadań przypisanych
do danych użytkowników;
zadania okresowe;
integracja z całym systemem S4H;

PanelManager
– dane tam, gdzie ty

działa na każdym urządzeniu
z dostępem do Internetu;
prosta obsługa;
wygląd dostosowany do wielkości ekranu;
możliwość przydzielania kilku managerów
do wielu obiektów w sieci hoteli.
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Wszystko pod kontrolą
– raporty i analizy

prezentowanie danych w formie tabeli przestawnych;
prezentowanie danych za pomocą
wykresów graficznych;
zaawansowane możliwości filtrowania danych;
eksport zestawień do popularnych formatów
plików (odf, xls, jpg, html).

CleanRoom – housekeeping
na miarę Twoich potrzeb

działa na dowolnym systemie operacyjnym z dostępem do Internetu
(iOS, Android, WindowsMobile, Linux)
nie potrzebuje dostępu do wewnętrznej sieci WiFi w hotelu;
możliwość stworzenia modułów specjalnie dla Ciebie;
zgłaszanie usterek w pokojach;
intuicyjna obsługa;
obsługa minibarków;
rozbudowane raportowanie statusów pokoi.

Nie jeden program – wielka rodzina S4H

S4H HOTEL & SPA to jeden z programów wspomagających zarządzanie Twoją firmą. Wraz ze znakomitym systemem magazynowo rozliczeniowym S4H CHEF, wspieranym przez system sprzedaży bezpośredniej S4H POS gwarantują sprawne
zarządzanie całą Twoją firmą. Odwiedź stronę www.s4h.pl i przekonaj się, że możesz prowadzić swój biznes sprawniej.
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OPROGRAMOWANIE

nie tylko dla gastronomii i hoteli

Biuro: ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg
tel. +48 94 354 06 40, fax +48 94 354 06 40 w.79
e-mail: biuro@s4h.pl, www.s4h.pl

