HOIST DASHBOARD
Designet af hotelfolk til hotelfolk
At drive en hotelvirksomhed kræver overblik over alle aspekter
af virksomheden. Men ofte gør de systemer du bruger, det svært at
få adgang til de data du har brug for. Med Hoist Dashboard få du
nem adgang til data, som kan forbedre din indtjening, dine gæsters
oplevelse og give dig en fordel i forhold til dine konkurrenter.
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Overvåg nemt hvordan hotellet performer
Øg effektivt indtægterne
Optimer let omkostningerne
Administrer dine indtægter med det samme
Modtag indsigt og meddelelser uden at skulle logge ind
Få rapporter leveret til din indbakke
Overvåg gæsters oplevelse i realtid
Få en klar forståelse af dine gæsters præferencer
Forbedre dine gæsters oplevelse, før det er sent
Forecast bookinger baserer på COVID-19 tendenser
Administrer dit hotels omdømme på markedet
Brugervenlig grænseflade med 90 tredjepartssystemer
Benchmark mod dine konkurrenter

Vælg Lite eller Premium >>

info.dk@hoistgroup.com

Hoist Group leverer tekniske løsninger til hoteller,
som gør det muligt at styrke hele gæstens digitale
rejse. Hoist Group optimerer gæsteservices ved
at opsamle og analysere de data, der kommer
fra innovativ Property Management & Booking
Software, Managed IP Networks, Internet og
TV Content samt fra mange andre digitale
berøringspunkter. Hoist Group har hovedkontor
i Stockholm med 20 kontorer på tværs af EMEA
og har næsten 500 dedikerede medarbejdere, der
betjener over 8.000 unikke hoteller.

Visit www.hoistgroup.com for more information

Klik her for at læse yderliger >>

Vælg Lite eller Premium
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Dit hotels data behandles dagligt
Executive overblik
Inkl. Widgets
Kan tilpasses
Overvåg let hotellets performance
Revenue tracking & management
Opera kompatibel
Nem integration til over 90
tredjepartssystemer
Avanceret menuvalg til widgets
Bencmarking mod konkurrenter
Rapporter leveret til din indbakke
Notifikationer og og advarsler i realtid
Sporing af gæstoplevelse i realtid
Indblik i gæsternes præferencer
Håndtering af gæsteanmeldelser
Sammenlign, analyser og forcast bookinger

Visit www.hoistgroup.com for more information

Mere info? >> info.dk@hoistgroup.com

