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Hoist Dashboard sammanställer viktiga nyckeltal på ett visuellt och 
lättbegripligt sätt. Den hjälper dig att maximera intäkter, accelerera 
förbi konkurrenter, förbättra gästservicen och effektivisera den 
dagliga driften. 

HOIST DASHBOARD
För hotell, av hotell

Anpassningsbart på användarnivå Nyckeltal för forecasting 

Lättbegripligt gränssnitt Benchmarking 

Kompatibelt med Opera PMS Prenumerationsbaserad,  
ingen uppstartskostnad
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välja mellan

31

Nöjda kunder  
idag 

  4000+



Hoist Group levererar tekniska lösningar till hotell,

som gör det möjligt att skapa sammanhängande

digitala resor för gästerna. Hoist Group optimerar

gästlösningarna genom att korrelera och

analysera data som kommer från deras innovativa

bokningssystem, IP-nätverk, internettjänster och

TV-lösningar samt från många andra digitala

beröringspunkter. Hoist Group har sitt huvudkontor

i Stockholm och 20 kontor i EMEA-regionen, som

med nästan 500 engagerade medarbetare betjänar

över 8000 unika hotell.

För vem?
Värde

Hotell 
ägare

DriftchefMarknads 
chef

Teknisk  
chef

Övervaka hotellets drift genom nyckeltal

Maximera intäkterna

Optimera kostnader

Gör intäktsprognoser snabbt och enkelt

Få notifikationer löpande utan att behöva logga in

Få rapporter skickade till din inkorg

Övervaka gästupplevelsen i realtid

Få förståelse för dina gästers preferenser

Uppgradera dina gästers upplevelse innan det är för sent

Bokningsprognoser baserat på COVID trender

Hantera dina gästrecensioner

Sömlös integration med 90 tredjepartssystem

Välj mellan Lite & Premium >>

Benchmarking mot andra hotell

https://www.hoistgroup.com/sv/produkter/hoist-dashboard/


Visit www.hoistgroup.com for more informationKontakta oss >> Kontakta oss >> marketing.se@hoistgroup.commarketing.se@hoistgroup.com

Välj ditt paket
Funktioner Lite Premium

Månadskostnad Alltid GRATIS 1999:- 

Antal nyckeltal som genereras dagligen 200,000 + 200,000+

Executive view

Widgets inkluderade 21 24

Helt anpassningsbart

Övervaka driften på hotellet

Uppföljning och granskning av intäkter

Kompatibelt med Opera och HotSoft

Sömlöst integration med 90 tredjepartssystem

Avancerad djupdykning via widgets

Benchmarking mot andra hotell

Rapporter skickas till din inkorg

Notifikationer och varningar i realtid

Följer upp gästupplevelsen i realtid

Insikter i dina gästers preferenser

Hantera gästrecensioner

Jämför, analysera och gör bokningsprognos

https://www.hoistgroup.com/hospitality-solutions/hoist-dashboard/?utm_source=Hoist%20Group&utm_medium=Datasheet&utm_campaign=Hoist%20Dashboard
mailto:marketing.se%40hoistgroup.com?subject=

