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protel SPE
Single Property Edition pro samostatné hotely
protel SPE je hotelový software vhodný pro všechny
velikosti samostatně fungujících hotelů. protel SPE Vám
umožňuje pohodlnou obsluhu Vašich hostů, snadné
pracovní procesy a rychlý přístup ke všem důležitými
informacím.
protel SPE je vyspělý a mezinárodně prověřený hotelový
software, který dokáže uživatele podpořit ve všech
každodenních aktivitách spojených s provozem hotelu.
Dovoluje Vám dozvědět se vše o Vašich hostech, jejich
požadavcích i předchozích pobytech. Dokáže proaktivně
spravovat ceny v závislosti na obsazenosti hotelu a zvýšit
tak ziskovost hotelu.
Více informací o funkcích hotelového softwaru protel
SPE:

Plán pokojů: přehled všech rezervací i
pokojů
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protel – Plán pokojů:
rezervace individuálních hostů i skupin
snadná úprava rezervace nebo stěhování hosta
během pobytu
přístup k informacím o hostech v profilech hostů a
pohodlná editace
kontrola/úprava statusu pokoje, blokování pokojů z
důvodu závad
intuitivní pohyb v kalendáři pro náhled do
budoucnosti i do minulosti
protel – Plán typu pokojů:
vhodný k zadávání a editaci skupinových rezervací
napříč všemi typy pokojů
rezervaci zvoleného typu pokoje provedete lehce
pouze kliknutím a tahem myší
obsazenost hotelu máte pod kontrolou
přehled všech alotmentů, opcí, čekacích listin, %
obsazenosti atd.
seznam akcí, které ovlivní Vaše obchodní rozhodnutí
(svátky, kongresy..)

Plán typu pokojů: přehled dostupnosti
pokojů a celkové obsazenosti

Profil hosta: ideální základ pro efektivní
marketing
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protel – Profily hostů:
profily hostů jako zdroj Vašich informací
kontaktní detaily o Vašich hostech, rezervace i
informace o obratu
evidence preferencí a individuálních poznámek
protel – Navigátor:
rozcestník ke všem funkcím v rámci rezervace
možné otevřít přímo ze všech aktivních reportů
zadávání a úprava informací o hostech, rezervací a
vyúčtování
zadávání a úprava preferencí a poznámek k hostům
hromadná správa skupinových rezervací
protel – Poptávka rezervace:
průvodce celým procesem rezervace
nabídka optimální ceny
spuštění průvodce pomocí klávesy F11
ověření cenové politiky pro každý den
podpora práce s cenami BAR (Best Available Rate)

Navigátor: rozcestník ke všem funkcím
recepce a rezervací

i

protel – Reporty:
detailní přehled o aktivitách Vašeho provozu
základní indikátory fungování hotelu jako
obsazenost, průměrná cena, REVPAR atd.
analýzy a prognózy dle různých segmentů trhu a
zdroje
export reportů do MS Excel
nástroj rozšiřující možnosti reportů Business
Intelligence
protel – Řízení cen:
kontrolujte své ceníky do nejmenších detailů
dynamické ceníky pomáhají optimalizovat Váš
REVPAR
určíte cenovou politiku pro každý konkrétní den,
týden nebo rok
aktivace nebo deaktivace ceníků dle nastavené
cenové politiky (např. při obsazenosti nad 60% již
prodávat jen BAR3)
cenovou politiku je možné nastavit i na úrovni
pokojo-typů nebo jednotlivých pokojů

Poptávka rezervace: zaručí nabídku
optimální ceny

Řízení cen: detailní kontrola cenové
politiky

Různé moduly, o které lze protel SPE průběžně doplňovat, udělají z Vašeho hotelového softwaru ucelené
řešení vhodné pro všechny oblasti hotelového provozu. Dále je k dispozici celá řada rozhraní na návazné
systémy. protel SPE můžete mít i jako aplikace i pro Vaše tablety a chytré telefony.
Pro více informací nás kontaktujte na: obchod@septim.cz nebo +420 257 011 100
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