
NFHotel 
Oprogramowanie dla pensjonatów 

 

Rozwinięta aplikacja hotelowa, która powoduje, że zarządzanie obiektem turystycznym jest dużo           
operatywniejsze. NFhotel pozwala zaoszczędzić czas - a także pieniądze - zawdzięczając to wielu             
kompleksowym elementom. Program kumuluje zabukowania z wielu przeróżnych źródeł, a z pomocą            
channel managera nie ma dyskusji o takich kłopotach jak dwóch klientów w jednym pokoju tamtego samego                
dnia. NFhotel jest również przystosowany do Booking.com (a w przyszłości też różnymi portalami             
turystycznymi) w taki sposób, który machinalnie i momentalnie wymienia dane dot. dostępności i inne dane.               
Używanie programu hotelowego daje także dostęp do wielu raportów i statystyk - a przy prowadzeniu               
interesu nie ma to jak twarde dane do przeanalizowania. Za sprawą czytelnego harmonogramu rezerwacji i               
jednoznacznej legendy kolorystycznej od razu na pierwszy rzut oka widać, jak wygląda sytuacja w obiekcie.               
NFhotel działa w chmurze, co znaczy że program pracuje 24 godziny na dobę, a z błyskawicznych                
zarezerwowań, wewnętrznego komunikatora, przypominacza, modułu sprzątania i wielu różnych         
funkcjonalności można korzystać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że posiada się               
komputer/telefon/tablet połączony z internetem. 
 

 
 

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI NFHOTEL 
 

Pomoc przy zastosowaniu systemu 
Zapewniamy fachową pomoc podczas zastosowania 
programu w obiekcie oraz kurs w obrębie korzystania z 
niego. 

Potwierdzenia e-mail 
Samoczynnie wysyłane informacje dla gości, 
potwierdzające dokonanie zabukowania, odbiór wpłaty, 
czy otrzymanie zaliczki, włączane jednym kliknięciem 
myszki. 

Powiadomienia sms 
Wiadomości sms o nowych bukingach któregoś z 
recepcjonistów czy też o zabukowaniach zrealizowanych 
przez klientów za pomocą zarezerwowania przez 
internet. 

Powiadomienia o niejasnych czynnościach 
Komunikaty dla administratora programu 
(właściciela/menedżera obiektu) o uczynionych w 
programie przez innych użytkowników, podejrzanych, lub 
nieprzejrzystych akcjach. Co daje możliwość efektywnej 
inspekcji i ochrony nad pracownikami obsługującymi 
program. 

Harmonogram do wydrukowania 
Możność wydrukowania lub pobrania pdf podglądu 
grafiku zarezerwowania z wytypowanego okresu. 
 

Sprawozdanie opłat miejscowych 
Możliwość wytworzenia cyklicznego sprawozdania opłat 
miejscowych za każdego gościa objętego opłatą, z 
podziałem na wiek. 

 

Więcej o programie znajdziesz na: https://nfhotel.pl 

https://nfhotel.pl/
https://nfhotel.pl/wpis/oprogramowanie-dla-hoteli-pensjonatow/

