
HOTSOFT KURSPLAN
- AUGUST 2018

Velkommen til våre kurs i HotSoft. Gjennom hele året  
holder vi kurs som hjelper deg til å bruke HotSoft 8 mer 
effektivt og betjene dine gjester på en god måte. Kurs-
datoene som er satt opp, holdes i våre lokaler på Helsfyr 
i Oslo, men dere kan også booke skreddersydde kurs der 
våre konsulenter kommer til ditt hotell             . Det er 
også mulig å delta via Teamviewer eller Skype.

Meld deg på et kurs i dag - de passer godt for både  
erfarne og nye brukere.

Følger du oss på Facebook? Der får du oversikt over når vi holder 
våre HotSoft-webinarer. En gang i måneden gir vi deg muligheten 
til å delta på 30 minutters webinarer via Skype der vi tar for oss de 
mest aktuelle temaene i HotSoft. Korte leksjoner som frisker opp 
kunnskapen. Følg med og bli med på neste webinar.

Har du behov for en time eller to med litt ekstra hjelp? Vi tilbyr 
kortere og tilpassede leksjoner via Teamviewer. Bestill en time i dag.

Med førstelinjesupport til Portugal, rigis ressurser for våre  
konsulenter slik at de har anledning til å legge opp et bedre  
kursprogram, flere webinarer og kan bidra med on-site installasjon 
og support for våre kunder.
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Er du interessert i noen av kursene det ikke er satt dato for, eller du ønsker et kurs, men datoen passer 
ikke? Meld din interesse så kan vi sette opp en ekstra kursdato.

Send mail til: info.no@hoistgroup.com og meld deg på kurs.

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

Systemvedlikehold, 1 dag

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 Konferanse, 1 dag

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

HotSoft Online, 1 dag

Hvordan øke omsetningen på  

hjemmesiden deres via online booking?

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

Oppgjør, Fakturering, 

Rapport og Analyse, 1 dag

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

Best Western Integrasjon, 1 dag

Spesialtilpassede løsninger for Best Western.

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


