
Τι είναι το WebHotelier

Το WebHotelier αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα on-line κρατήσεων για 
ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα όλων των λειτουργικών μορφών με 
λειτουργίες που δύνανται να καλύψουν τις πιο υψηλές απαιτήσεις. 

Με τη χρήση του WebHotelier παρέχεται στον Ξενοδόχο η δυνατότητα πραγματοποίησης 
κρατήσεων μέσα από τον διαδικτυακό του τόπο (website), τόσο στους επαγγελματίες του 
τουρισμού όσο και στους τελικούς πελάτες με ευκολία, αξιοπιστία, ταχύτητα και ασφάλεια. 

Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο καθώς και ιδιαίτερο φιλικό και χρηστικό στον τελικό 
χρήστη, έτσι ώστε, να αποτελεί σήμερα, την πιο αποτελεσματική λύση μετατροπής του 
επισκέπτη σε πελάτη ( conversion ) από κάθε άλλο αντίστοιχο προϊόν της αγοράς.

Η μηχανή κρατήσεων του WebHotelier σε τρείς φόρμες παρέχει:

• Πληροφορίες διαθεσιμότητας και κόστους για προσδιορισμένη χρονική περίοδο.
• Αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του καταλύματος.
• Ολοκλήρωση της κράτησης, κατόπιν των τελικών επιλογών (extras), την εισαγωγή 

των στοιχείων του χρήστη και την πραγματοποίηση της ασφαλούς πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της κράτησης, το  WebHotelier, αποστέλλει μήνυμα στον χρήστη για 
την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της κράτησης και της πληρωμής καθώς και στον Ξενοδόχο 
για την πραγματοποίηση της κράτησης.

Τεχνολογία

Η μηχανή αναζήτησης του WebHotelier έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 
internet και δεν απαιτεί κάποιο ειδικό plugin για τη χρήση του. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες 
AJAX έτσι ώστε να προσφέρει στον πελάτη, γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση.

Το backoffice του WebHotelier αξιοποιεί επίσης τις τεχνολογίες αυτές σε συνδυασμό με μία 
σειρά από εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες του ξενοδόχου, προσφέρει 
γρήγορη ματιά στην αποτελεσματικότητα του ξενοδοχείου, μετατρέπει τη διαχείριση των 
τιμών και της διαθεσιμότητας σε μία εύκολη «υπόθεση» και εξοικονομεί χρόνο στους 
χρήστες, χρόνο που δύναται να αξιοποιηθεί εκεί που πραγματικά που απαιτείται: στην 
βελτίωση του προϊόντος τους.

Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει άμεσες βελτιώσεις και προσθήκες 
που δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες των πιο απαιτητικών καταλυμάτων. Μια σειρά 
από καινοτόμα εργαλεία, καθιστούν το WebHotelier, σύστημα επόμενης γενιάς που 
βελτιώνεται, προσαρμόζεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Διασυνδεσιμότητα

Το  WebHotelier παρέχει σημαντικές δυνατότητες διασύνδεσης με τρίτα συστήματα όπως:

• Συστήματα Διαχείρισης Ξενοδοχείων (PMS) όπως Protel, Ermis κλπ.
• Τουριστικά Portals, custom booking Engines, συστήματα τρίτων κλπ μέσω XML API.
• Trip Advisor με ενσωμάτωση της φόρμας κράτησης του Ξενοδοχείου
• GDS (Galileo, Reconline, Forth-CRS κλπ)
• Τα μεγάλα συστήματα κρατήσεων (ADS – Alternative Distribution Systems όπως 

Booking.com, Expedia, LastMinute, Venere, Hotels.de, κλπ.) για διαχείριση των 
εξωτερικών καναλιών πώλησης (channel management).



1. Δυναμική δημιουργίας & διαχείρισης τύπων δωματίων
2. Διαχείριση Διαθεσιμότητας (με υποστήριξη για stop sales, min stay, max stay, κ.α.)
3. Πολλαπλές περίοδοι Διαθεσιμότητας ανά τύπο δωματίου
4. Διαχείριση Τιμοκαταλόγων (per room ή occupancy based). Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι (room rates)
5. Διαχείριση πολιτικής ακυρώσεων και πληρωμών (cancellation & payment policy) 
6. Διαχείριση πολιτικής παιδιών (τιμοκατάλογοι, κρατήσεις)
7. Υποστήριξη επιλογής βασικού νομίσματος και δυνατότητα εμφάνισης των τιμών σε άλλα νομίσματα με 

χρήση της τρέχουσας ισοτιμίας
8. Πολύγλωσσο περιβάλλον (multilingual)
9. Εργαλείο μετάφρασης όλων των κειμένων (translations)
10. Επιλογή διεθνών προτιμήσεων (internationalization & localization)
11. Δημιουργία επιπρόσθετων (συμπληρωματικών) υπηρεσιών (extras)
12. Δημιουργία προτιμήσεων (preferences) ανά τύπο δωματίου
13. Παρουσίαση και εκτύπωση κράτησης
14. Διενέργεια και παρακολούθηση αλλαγών της κράτησης
15. Δυναμική εμφάνιση στοιχείων και φωτογραφιών του ξενοδοχείου
16. Δυναμική εμφάνιση στοιχείων και φωτογραφιών των δωματίων
17. Δυνατότητα φιλοξενίας, διαχείρισης και χρήσης αρχείων
18. Ανάρτηση χαρτών και οδηγιών πρόσβασης στο ξενοδοχείο
19. Παραμετροποίηση εμφάνισης (templates)
20. Αυτόματη ειδοποίηση εξάντλησης διαθεσιμότητας
21. Blacklist πιστωτικών καρτών
22. Προστασία συναλλαγών με ασφαλή 256-bit SSL κρυπτογράφηση
23. Διασύνδεση με τραπεζικά συστήματα
24. Υποστήριξη όλων των προγραμμάτων πλοήγησης (web browsers) με χρήση web standards και χωρίς 

την ανάγκη εγκατάστασης ειδικών plug-ins
25. Αυτόματο Search Engine Optimization (Google optimized).  Υποστήριξη Adwords με παρακολούθηση 

αποτελεσματικότητας (conversion tracking)
26. Booking Source tracking
27. Διασύνδεση με Google Analytics.  Δυναμικό πακέτο στατιστικών
28. Εξαγωγή δεδομένων (data export) σε διάφορα format (xls, xml, csv)
29. Δυναμική τιμολόγηση και δημιουργία δυναμικών πακέτων
30. Σύστημα αναφορών (reports)
31. Υποσύστημα πώλησης αεροπορικών & ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
32. Σύστημα οικονομικής διαχείρισης (accounting)
33. Υποσύστημα δημιουργίας προσωπικών ευχαριστήριων μηνυμάτων
34. Υποσύστημα δημιουργίας εκπτωτικών κωδικών (voucher codes)  για διαφημιστικούς / προωθητικούς 

σκοπούς
35. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων (message alerts) στη μηχανή κρατήσεων
36. Υποσύστημα δημιουργίας ειδικών τιμοκαταλόγων για συνεργάτες με ειδικό κωδικό πρόσβασης
37. Υποστήριξη διαχείρισης και εμφάνισης ειδικής σελίδας προσφορών
38. Υποσύστημα σύνδεσης με Ταξιδιωτικούς Πράκτορες
39. Διασύνδεση με τρίτα sites (ειδικά URL & form APIs)
40. Σύστημα δικαιωμάτων χρηστών (roles & privileges)
41. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ξενοδοχείων – booking engines με ένα λογαριασμό (partner login)
42. Υποσύστημα βελτιστοποίησης διαχείρισης τιμών & διαθεσιμότητας (yield management)
43. Δυνατότητα προβολής άλλων ξενοδοχείων του ίδιου ομίλου
44. Έρευνα ικανοποίησης πελατών (customer satisfaction surveys)
45. Δυνατότητα εμφάνισης της μηχανής κρατήσεων σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη διεύθυνση

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

REZLOGIC Ltd


