Propozimi për
hotelet e së
ardhmes!

Zgjidhja për menaxhimin e integruar dhe automatizimin e
hotelit modern.
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Front office
Funksionet

Booking
Menaxhim interaktiv i dhomave, Menaxhimi i disponueshmërisë,
rezervimet individuale dhe rezervimet e grupeve
Paketat speciale - Kushtet e akomodimit (allinclusive, 1/2 board, etj)
Regjistrimi
Monitorimi i tarifave të prenotimit, Listat e çmimeve, Oferta
Menaxho llogaritë e rezervimit (pagesat - kreditë - bilancet)
Menaxhimi i llogarive të klientëve në bazë të kontratave

Faturimi
Lëshimi i dokumenteve në largim (faturat / fatura)
Krijimi i një faturë totale për shpenzimet e kryera
Menaxhimi I plotë i debive / kredive
Rezervimi në internet: Ndërlidhja me sistemet e rezervimit online dhe
motorët e rezervimit në internet (Menaxhimi i kanaleve, OTAs, GDS etj)
Përditësimi i sistemeve të palëve të treta për disponueshmërinë e
hoteleve bazuar në rregulla të caktuara
Përditësimi i planit me rezervime nga sistemet e jashtme
Mirëmbajtja, Pastrimi
Monitorimi i gjendjes së dhomës
Monitorimi i punës për punonjës
Ndjekja e gjurmimit proceseve
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Back office
Karakteristikat

• Magazina / F & B
• Menaxhimi komercial: menaxhimi i magazinave të hoteleve, çmimeve
të blerjes dhe shitjeve
• Menaxhimi financiar: Furnitorët, Klientët, Debitorët, Kreditorët, Shitësit,

Përmbaruesit, Operatorët. Të dhënat financiare.
• Raportimi Administrativ: Gjenerator raportesh. Raporte të gatshme dhe
shikime OLAP. Imazhi i biznesit

• Kontabiliteti i përgjithshëm
• Të ardhurat - Shpenzimet
• Menaxhimi i Aseteve
• Paga - Galaxy Payroll
• Galaxy CRM / CRN start
• Monitorimi i përgjithshëm i marrëdhënieve me klientët
• Aktivitetet e shitjeve dhe marketingut
• Menaxhimi i konferencave dhe ngjarjeve

• Menaxhimi i shërbimeve dhe burimeve të tjera (Spa, objekte sportive,
etj)11
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Bar Restaurant
Galaxy Restaurant Përfshin

Galaxy Retail & Galaxy Restaurant


POS - Pika e Shitjes: Menaxhimi i shitjeve, mbështetja e sistemeve të arkës
(PoS) me ekran Touch Screen



POS Mobile: Përdorni i terminaleve pa tel për marrjen e porosive (windows
mobile dhe android)



Qendrat e Përgatitjes: Urdhrat për printim në stacionet përgatitore



Menaxhimi i Tavolinave: Hartimi i planit të rezervimit të tavolinës dhe
transaksionet me to



Rezervimi tavolinave: Menaxhimi i planit të rezervimit *



Menaxhimi i lëvrimit



Ekrani në Kuzhinë: Përgatitja e menaxhimit të porosive duke përdorur
ekranin e kontaktit në kuzhinë *



Lidhja me aplikacionet komerciale dhe kontabël të Galaxy: Menaxhimi i
magazinave, listat e çmimeve dhe dokumentet e shitjes / blerjet / artikujt,
furnitorët / klientët / debitorët / shitësit, recetat, kontrollin e kostos,
kontabilitetin e menaxhimit etj.



Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin nëpërmjet Galaxy CRM:
Operacionet e shitjeve dhe marketingut të biznesit të ushqimit dhe pijeve, si
dhe Konferencat apo Ngjarjet

KY ESHTE LOKALI JUAJ
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Bar Restaurant
Karakteristika të përgjithshme



Menaxhon disa lokale në vende dhe karakteristika të ndryshme



Publikon të gjitha llojet e dokumenteve (p.sh. hyrjet, faturat)



Lejon mundësi për mënyra të ndyshme të pagesave



Vëzhgon ecurinë dhe statistikat e operatorëve (furnitorë, punonjës, klientë etj.



Menaxhimi i dokumentave



Manaxhon porositë



Ofron mundësi të operimit me çmime të ndryshme (bazuar në llojin e
klientelës, zonën / kohën e operimit, etj)



Monitoron në detaje karakteristikat e klientit (tavolina që zakonisht zgjedh,
preferencat në ushqim, pije, kafene, kërkesa të veçanta, metoda standarde
e pagesës)
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Rezervime On-Line & Menaxhimi i kanaleve
Karakteristika të përgjithshme

Promovimi dhe menaxhimi i rezervimeve në internet. Ndërlidhja me
sistemet e rezervimit online (GDS / IDS, faqja e internetit, OTAs, p.sh.
booking.com, expedia, tripadvistor etj.) Për informacionin automatik të
kanalit me disponueshmërinë e hoteleve si dhe Për të mbledhur të
gjitha rezervimet në një pikë.

Lidhja me sistemet e jashtme
Galaxy Hotel mbështet ndërlidhjen me pajisjet dhe shërbimet e palëve
të treta
Në tregun e hotelit, si:
Shkëmbimet telefonike (PBX: një mënyrë, dy mënyra)
PAY TV / shërbimet e internetit
Mbyllje elektromagnetike (Sisteme Mbylljeje)
E-faturimi - Platforma ndërkombëtare për dërgimin e dokumenteve
për agjencitë partnere
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Avantazhet konkuruese
Përparësitë e Galaxy Hotel

Pikat e përsosmërisë në menaxhimin e hotelit tuaj!
 Paraqitje shumë e thjeshtë për menaxhimin e dhomave

 I personalizueshëm për natyrën e hotelit
 Ambienti i punës i personalizuar për përdoruesin
 Platforma e vetme për tu përdorur nga departamente të ndryshme

 Menaxhimi komercial dhe financiar i integruar dhe fleksibël
 Qasja nëpërmjet smartphone, tabletë dhe shfletues web
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Përvoja e përdoruesit
Ndërfaqja e personalizuar e përdoruesit

Personalizim i faqes kryesore

Aktivitete, raporte dhe KPI
Konfigurim i menuve të selektuara
Menu për operatorë sipas pozitës

Shortkey për veprime të shpeshta
Sipas përdoruesit
Kërkim inteligjent
Kërkim në menunë e kërkimit I thjeshtë dhe I
shpejtë
Paraqitje me ngjyra
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