
La manera més pràctica i
senzilla de gestionar

l‘activitat diària d’un hotel 



SYSHOTEL: 
la manera més pràctica i senzilla de
gestionar l’activitat diària d’un hotel.

CARACTERÍSTIQUES:

- Multiempresa/multiidioma.

- Confirmació de reserves automàtiques mitjançant imports a compte i/o número

de targeta de crèdit.

- Enviament de confirmacions de la reserva mitjançant correu electrònic amb

personalització de dades de la reserva.

- Llistats per la cuina i el menjador amb tipus de règim alimentari (esmorzar, dinar i

sopar) per habitació i reserva.

- Llistats per la cuina i el menjador per tipus de règim (AD, MP, PC).

- Gestió d’altes, baixes i llistes relatives a clients.

- Possibilitat de reserves online des de la pàgina web de l’hotel.

- Introducció automàtica de les dades dels clients mitjançant la digitalització de

documents oficials (DNI, passaport i carnet de conduir).

- Gestió i control de pressupostos.

- Tractament de la informació per a peticions, prereserva o reserva, reserva

confirmada i estança.

- Reserves mitjançant temporades i tarifes.

- Llistats de liquidació a agències amb facturació i sense.

- Assignació de reserves a través d’agències, o a través del motor de reserves de la

pàgina web (Booking Position, Eurodivers, etc.)



- Agències amb facturació: factura, d’una banda a serveis a les agències i la resta

al titular de la reserva.

- Importació de reserves automàtiques d’agències.

- Possibilitat de gestionar i/o controlar aparcament i vehicles per client i reserva.

- Gestió i control manual o automàtic de neteja d’habitacions (governanta).

- Tractament i gestió de factures de l’hotel amb possibilitat d’impressió de factures

proforma.

- Enllaç directe i generació d’apunts comptables (SYSCONTA).

- Enllaç del mòdul TPV Bar a la reserva de l’hotel.

- Llistats oficials de l’INE i dels Mossos d’Esquadra o policia amb l’obtenció de fitxers.

- Gestió i control de producció diària detallada per serveis i habitacions.
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