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 Подобрява се преживяването на гостите 
– хотелът става по-достъпен и удобен, 
обслужването – по-бързо и качествено.

 Управляват се ефективно големи и малки 
хотели, хотелски вериги и хостели, спа 
комплекси и къщи за гости. 

 Приходите се следят в реално време.  
Генерира се база данни за профила на 
гостите. 

 Системата автоматично генерира 
мениджърски и статистически справки. 

 Оптимизира се работата с 
туроператорите. Обработват се ваучери, 
аванси, проформа фактури. 

 Ефективно се управляват допълнителни 
услуги – продажба на СПА, мини бар, 
румсървис, паркинг и други. 

 Системата изготвя отчети за МВР и ЕСТИ.

 Позволява обслужването на хотела да се 
извършва от една или повече фирми.

 Оптимизира обработката на личните 
данни чрез интеграция със системата 
за четене на данни от документи за 
самоличност.

 Консумацията от заведенията в хотела 
се начислява по сметката на настанените 
гости чрез интеграция със системата за 
ресторанти “Детелина”.

 Интегрира се със системи за електронни 
брави, автоматично експортиране към 
ERP системи, графици за смяна на бельо 
и консумативи и др. 

 Не е нужно служителят да е компютърен 
експерт, за да го използва –  софтуерът е 
интуитивен и лесен за разбиране. 

ELHOTEL е гъвкав софтуер за управление на хотели, който оптимизира работния процес 
като обединява хотелските операции на едно място. С него се управляват с лекота както малки 
семейни хотели, така и големи хотелски комплекси с много стаи и всякакъв вид услуги. 



ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛА НАД ВАШИЯ 
ХОТЕЛ С МОДУЛИТЕ НА ELHOTEL

  УПРАВЛЕНИЕ НА ВАУЧЕРИ И ДОГОВОРИ 
     С ТУРОПЕРАТОРИ
Въвеждат се данни за туроператорите, които 
се използват в процеса на резервиране на
стая. Може да се въведе договор за ценоо-
бразуване, с който се настаняват клиентите 
на този туроператор, както и отстъпка от 
цените, ако има договорени. Системата пред-
лага и справки за реализирания оборот от 
туроператора. 

   МОДУЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ И СПА УСЛУГИ
Подходящ е за управление на услуги в хосписи 
и рехабилитационни центрове.

   РЕЗЕРВАЦИИ
Резервирането и настаняването на гостите 
става с помощта на интерактивна карта, на 
която се визуализира статусът на стаите. 
Позволява следене на моментната заетост, 
обработка на груповите резервации и 
други операции, свързани с процеса на 
резервиране. 

   НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ 
Модулът покрива всички видове настаняване 
- с резервация и без резервация, по договор, 
с ваучер, за почивка, на свободна цена и 
т.н. Позволява извършването на справки и 
конфигуриране на тарифи за настаняване.

   ПРОДАЖБИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ    
      КЪМ ГОСТИ И ВЪНШНИ КЛИЕНТИ 
Използваните услуги и покупки от магазините 
в хотела се начисляват по сметка на стаята 
чрез интеграция със софтуер “Детелина” 
за управление на продажбите в ресторант, 
магазин, СПА.

   АДМИНИСТРАТИВЕН МОДУЛ
С този модул се конфигурират фирми, обекти, 
видове стаи, договори с туроператори, цени, 
пакети и отстъпки, оферти за настаняване. 
Извършва се интеграция с платформи за 
онлайн резервации, въвеждат се потребители
и права на достъп.
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