
Fremover arrangerer vi flere kurs her på vårt kontor på Helsfyr 
i Oslo og online via Teamviewer. Her får du mulighet til å lære 
mer om HotSoft, og samtidig treffe andre HotSoft-brukere.

•  Har du mange nyansatte? Dette er en god anledning   
 til å få hjelp med opplæring.

På de neste sidene finner du en oversikt over hvilke    
kurs som går, og hva vi kommer til å gjennomgå på    
hvert enkelt kurs.

Kurs i 
HotSoft



HotSoft grunnkurs, 2 dager 

Dette er et 2-dagers grunnkurs for deg som ønsker å lære HotSoft fra bunnen av. Både for nye 

HotSoft-brukere, og for dere som føler for en ny gjennomgang, kan dette kurset være lærerikt. 

Dag 1:
• Gjennomgang av alle funksjonstaster
• Lage, endre og avbestille reservasjoner
• Gjennomgang av gjeste-, firma- og kontaktregisteret
• Oppretting og bruk av huskonto
• Innsjekkingsrutiner

Dag 2:
• Gjennomgang av gruppebooking
• Posteringer, utsjekk og deling av regninger
• Kassaoppgjør med feilsøk og korrigeringer
• Gjennomgang av HotSofts standardrapporter

HotSoft Konferanse

Konferansegjester stiller ofte høye krav til 

produktet, og det er viktig at alt fra booking 

til fakturering fungerer.

Innhold
• Oppbygging av pakker
• Registrering av konferansebooking, oversiktlig og  

tidsbesparende
• Paxplanlegging, god planlegging av gjester, økonomi  

og vaktlister
• Rapporter, riktig info til riktig avdeling
• Gjennomgang av bekreftelser på arrangement
• Posteringer på konferanseregninger

Prisoptimering

Vi tilbyr nå kurs i Rate Management tilknyttet 

HotSoft, hvor du får hjelp til å oppnå best 

mulig pris for dine produkter.

Innhold:
• Hvordan øke snittpris/omsetning
• “BAR”-priser/kalenderpriser (beste oppnåelige pris)
• Kriterier for prishåndtering i HotSoft
• Hvordan selge “riktig rom til riktig pris til riktig person” 



Oppgjør, Fakturering, 

Rapport og Analyse

Effektiv hotelldrift forutsetter at riktige 

beslutninger fattes med hensyn på priser,

bemanning og markedsføring. 

Innhold:
• HotSoft Rapporter 
• Fakturering
• Oppgjør og rutiner
• HotSofts fokus i funksjon
• Firma og gjestestatistikk
• Linke dokumenter mot kunde

HotSoft

Systemvedlikehold

HotSoft systemvedlikehold gir grunnleggende 

kunnskaper i hvordan HotSoft er bygget opp 

og skal vedlikeholdes.

Innhold:
• Oppbygging/endring av database
• Rydde opp i gjesteregister
• Innføring i List and Label (endring av maler)
• Gjennomgang av prisoppsett
• Info om brukergrensesnitt

HotSoft online

Hvordan øke omsetningen på  

hjemmesiden deres via online booking?

Innhold:
• Beskrivelse av romtyper
• Legge ut bilder
• Prisklasser, BAR/kalenderpriser
• Prispakker
• Produkter
• Bekreftelsesbrev
• Rapporter/statistikk

Best Western Integrasjon

Spesialtilpassede løsninger for Best Western.

Innhold:
• Kundekartotek
• Prisklasser
• Styre tilgjengelighet
• Synkronisering
• Restart/ oppstart av brukergrensesnitt



Kursdatoer i 2018:

Etter avtale:
HotSoft BAR-priser/YIELD/Prisoptimering 
Kurset er tilpasset hvert enkelt hotell. Kurset settes opp over 2 dager, hvor dag 1 er i kurslokale og 
dag 2 på hotellet.

HotSoft Online
Kurset er tilpasset hvert enkelt hotell, og går vanligvis som halvdagskurs. 

Best Western Integrasjon
Kurset er tilpasset hvert enkelt hotell, og går vanligvis som halvdagskurs. 

Vi tilbyr også timeskurs over Teamviewer, NOK 1290,- pr time.

Kursavgift: kr 2500,- pr person for en-dagskurs, og kr 3000,- for kurs som går over 2 dager. 

Kurstid er 09.00-15.00. Prisoptimering kr 9000,- pr hotell.

Inkluderer lunsj og kaffepauser. Kommer dere flere fra samme sted, gir vi 50% rabatt

 for person nr. 2 fra samme hotell.

For påmelding eller mer informasjon, send en e-post til 
info.no@hoistgroup.com, eller kontakt oss på telefon 23 24 37 50.

HotSoft Grunnkurs, 2 dager
• 18.- 19. januar
• 15.- 16. februar
•   1.- 2. mars
• 15.-16.  mars

HotSoft Konferanse:
•   26.  januar
•   9.  februar
•   9. mars

Best Western Integrasjon:
•    23.  februar
•   30.  mars 

HotSoft Systemvedlikehold
•  11.  januar
•  1.  februar
•  22.  februar
•  22.  mars

HotSoft Oppgjør, Fakturering, 
Rapport og Analyse
•  12.  januar
•  2.  februar
•  23.  februar
•  23.  mars


