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ΠΡΟΦΙΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το ξενοδοχείο (κείμενο, συντεταγμένες,
λογότυπο, κεντρική φωτογραφία) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Επίσης πρέπει να συμπληρωθεί η πολιτική ακύρωσης του ξενοδοχείου σας.
Τα παραπάνω στοιχεία θα εμφανίζονται στη σελίδα online booking.

Σημαντικό
Είναι σημαντικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία αριθμών λογαριασμού αλλά και τα
φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ – ΔΟΥ) του ξενοδοχείου, ώστε να τα λαμβάνει αυτόματα από
το σημείο αυτό το σύστημα και να δημιουργεί επίσης αυτόματα το voucher και τη σχετική
proforma-invoice. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται μόνο σε proforma και voucher και
πουθενά αλλού.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου μέσα στο προφίλ, μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο
αριθμό διανυκτερεύσεων που θέλετε να διαθέσετε για κράτηση.

Προσοχή
Ο ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων εφαρμόζεται σε όλα τα δωμάτια και όχι σε
επιλεγόμενα δωμάτια.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Προσθέτουμε κωδικό δωματίου (συντομογραφία πχ SUPD αντί για SUPERIOR DOUBLE),
όνομα δωματίου (πλήρες όνομα πχ SUPERIOR DOUBLE ROOM), αριθμούς δωματίων
(εισάγουμε μόνο όσα δωμάτια θέλουμε να εμφανίζονται στο online booking, χωρισμένα με
κόμμα, πχ 102,105,107,134)
Συμπληρώνουμε παροχές δωματίου και έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε 4
φωτογραφίες για κάθε τύπο δωματίου αλλά και να εισάγουμε extra χρεώσεις (meals,
transfer κλπ).

Σημαντικό
Αν το πεδίο αριθμός δωματίου μείνει κενό, δεν θα εμφανίζεται στο online booking το
συγκεκριμένο δωμάτιο.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
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Επιλέγοντας διαχείριση δωματίου εμφανίζεται η λίστα με τις κατηγορίες δωματίων που
έχουμε εισάγει προηγουμένως. Επιλέγουμε οποιαδήποτε κατηγορία και έχουμε τη
δυνατότητα να προσθέσουμε 4 τιμοκαταλόγους και 12 χρονικές περιόδους.
Τιμοκατάλογο STANDARD διαμονής (Std), με πρωινό (ΒΒ) με ημιδιατροφή (ΗΒ) και με
πλήρη διατροφή (FB).

Σημαντικό

Στο online booking θα εμφανίζεται το ίδιο δωμάτιο με 4 διαφορετικές τιμές, αν είναι
συμπληρωμένα τα 4 παραπάνω πεδία, ΔΕΝ θα εμφανίζονται σαν 4 δωμάτια, ΑΛΛΑ σαν ένα
δωμάτιο, το οποίο είναι στην κρίση σας αν θα το διαθέσετε με ΗΒ, FB ή απλά για διαμονή
(STD) Αν κάποια από τις 4 επιλογές δεν έχει συμπληρωθεί, τότε δεν θα εμφανίζεται και στο
online.
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EARLY BOOKING
Στη διαχείριση δωματίου στο κάτω μέρος υπάρχει σχετικός πίνακας με 4 περιόδους
ημερολογιακές (φυσικά ορίζουμε όσες θέλουμε) οι οποίες καλύπτουν τα έτη 2012 και 2013 (στο
τέλος του 2012 θα μπορείτε να επιλέξετε και το 2014 από το ημερολόγιο)
Δίπλα από κάθε περίοδο υπάρχουν 4 στήλες οι STD, BB, HB και FB. Οι στήλες αυτές αντιστοιχούν σε
απλή διαμονή (STD), διαμονή με πρωινό (BB), διαμονή με ημιδιατροφή (ΗΒ) και διαμονή all
inclusive (FB) .
Μπορείτε να ορίσετε το αντίστοιχο ποσοστό % έκπτωσης. Τότε αυτόματα στο online αναγράφεται
η τελική τιμή πώλησης των δωματίων με υπολογισμένη την έκπτωση που έχετε εισάγει.
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ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Φαίνονται όλες οι κρατήσεις που υπάρχουν στο σύστημα, είτε έχουν γίνει μέσω online
booking, είτε τις έχουμε περάσει από την προσθήκη κράτησης.
Στη λίστα υπάρχει το Ονοματεπώνυμο του πελάτη, ο αριθμός δωματίου, οι ημερομηνίες
check-in και check-out , το ποσό που αντιστοιχεί στην κράτηση αλλά και οι επιλογές
επεξεργασία και διαγραφή.
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Πριν από κάθε Ονοματεπώνυμο υπάρχει ένα
τετραγωνάκι το οποίο έχει χρώμα ανάλογο με
το είδος της κράτησης (πράσινο για
επιβεβαιωμένη κράτηση που έχουμε περάσει
εμείς χειροκίνητα, κόκκινο για ανεπιβεβαίωτη
κράτηση, κίτρινο για κράτηση μέσω της
booking.com, πορτοκαλί για κράτηση μέσω του
online booking, μπλε για κράτηση από γραφείο
κλπ).
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μπορούμε να καταχωρίσουμε μία κράτηση με όλα τα στοιχεία της αλλά και όλα τα
στοιχεία του πελάτη.
Υποχρεωτικά πεδία για συμπλήρωση είναι τα: όνομα, επώνυμο, αριθμός δωματίου, τύπος
δωματίου, ημερομηνία άφιξης και ημερομηνία αναχώρησης.

αναζήτηση αρχείου
στο κάτω μέρος υπάρχει η επιλογή αναζήτηση αρχείου μέσω της οποίας μπορούμε να
αποθηκεύσουμε είτε συμβόλαιο με γραφείο ή πελάτη, είτε αρχείο pdf ή jpeg που αφορά σε
αποστολή προκαταβολής από τον πελάτη
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Proforma-invoice
Αυτόματα με τη συμπλήρωση της κράτησης, είτε χειροκίνητα είτε μέσω online, η επιλογή
proforma-invoice λαμβάνει τα στοιχεία της κράτησης μαζί με τα στοιχεία που έχετε
συμπληρώσει στην επιλογή προφίλ (αριθμός λογαριασμού, λογότυπο κλπ) και μπορείτε να
αποστείλετε proforma-invoice στον πελάτη πατώντας μόνο το πλήκτρο αποστολή!

Voucher
Αυτόματα με τη συμπλήρωση της κράτησης, είτε χειροκίνητα είτε μέσω online, η επιλογή
voucher λαμβάνει τα στοιχεία όπως και πριν μαζί με το υπόλοιπο προς εξόφληση και πάλι η
αποστολή γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου και μόνο!
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Ακύρωση κράτησης
Αν επιλέξουμε ακύρωση μίας κράτησης τότε αυτή εξαφανίζεται από το πλάνο κρατήσεων
όχι όμως και από τη λίστα κρατήσεων στην οποία υπάρχει με κόκκινη γραμμή να διαπερνά
το ονοματεπώνυμο του πελάτη.

Σημαντικό
Είναι σημαντικό να συμπληρώνουμε όλα τα πεδία σε μία κράτηση, εκτός από τα
υποχρεωτικά, ώστε να έχουμε πολλά δεδομένα στις επιλογές αναζήτηση και
οικονομικά (πχ τζίρος ανά χώρα), όπως επίσης μπορούμε να ανακτήσουμε όλα τα email
των πελατών και να στείλουμε προσφορά, ενημέρωση, ευχές κλπ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
Mέσα από την καρτέλα κράτησης και δίπλα από το όνομα του πελάτη υπάρχει ένα
πλήκτρο, αποστολή e-mail, με το οποίο μπορούμε να στείλουμε άμεσα e-mail στον
πελάτη αφού πατώντας το παραπάνω πλήκτρο ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα
αλληλογραφίας που χρησιμοποιούμε.
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ΠΛΑΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Είναι το κλασικό πλάνο κρατήσεων το οποίο εμφανίζει πάντα σαν προεπιλογή τον τρέχοντα
μήνα. Οι κρατήσεις βρίσκονται σε ξεχωριστό διακριτό πλαίσιο με σαφή όρια και με mouse
over βλέπουμε τα στοιχεία της κράτησης. Μπορείτε να επιλέξετε επόμενο μήνα ή
προηγούμενο μήνα από επάνω δεξιά αλλά και να επιλέξετε ονομαστικά μήνα από το μενού
επάνω.
Ανάλογα με τον τύπο της κράτησης είναι και το χρώμα της (πράσινο για επιβεβαιωμένη
κράτηση που έχουμε περάσει εμείς χειροκίνητα, κόκκινο για ανεπιβεβαίωτη κράτηση,
κίτρινο για κράτηση μέσω της booking.com, πορτοκαλί για κράτηση μέσω του online
booking, μπλε για κράτηση από γραφείο κλπ).

Στο πλάνο κράτησης εμφανίζονται όλα τα δωμάτια άσχετα αν έχει γίνει κράτηση ή όχι και
το πιο σημαντικό είναι η προσθήκη κράτησης από το πλάνο, δηλαδή να επιλέγουμε τα
διαθέσιμα κουτάκια πάνω στο πλάνο, να κοκκινίζουν, και με δεξί κλικ να πηγαίνουμε στην
προσθήκη κράτησης μέσα στην οποία οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης θα είναι
σημειωμένες.
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Σημαντικό

Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε όλες τις κρατήσεις, άρα να έχουμε
το minimum κόκκινων χρωματισμένων κρατήσεων. Λειτουργεί έτσι και σαν μία μορφή
υπενθύμισης η κόκκινη κράτηση, πως πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη για
επιβεβαίωση κλπ.
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AGENCIES

Μπορούμε επιλέγοντας το πεδίο αυτό να προσθέσουμε και να επεξεργαστούμε τα
συνεργαζόμενα γραφεία μαζί με τα στοιχεία τους και τους τιμοκαταλόγους τους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εμφάνιση εσόδων ανά μήνα και ανά έτος. Οικονομικά στοιχεία και εμφάνιση εσόδων ανά
μήνα/έτος/τύπο επισκέπτη (γραφείο, booking κλπ).
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μπορούμε να αναζητήσουμε όνομα πελάτη , check-in date, check-out date, αριθμό
δωματίου, ακυρωμένες κρατήσεις, χώρα προέλευσης κλπ

Σημαντικό
Επιλέγοντας ακυρωμένες κρατήσεις εμφανίζεται η λίστα με όλες τις ακυρωμένες
κρατήσεις.
Κατά την ακύρωση μίας κράτησης αυτή εξαφανίζεται από το πλάνο κρατήσεων όχι όμως
και από τη λίστα κρατήσεων στην οποία υπάρχει με κόκκινη γραμμή να διαπερνά το
ονοματεπώνυμο του πελάτη.
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REQUEST
Επιλέγοντας request έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στοιχεία πελατών που ΔΕΝ
έχουν κάνει κράτηση αλλά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Δεν παύουν να είναι
μελλοντικοί μας πελάτες.

Σημαντικό

Μπορούμε να εξάγουμε τα στοιχεία αυτά σε μορφή excel ώστε να αποστείλουμε στα e-mail
προσφορές, ευχές, newsletter κλπ
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ

Με την επιλογή βιβλίο πόρτας από το αριστερό μενού μπορούμε να έχουμε στην οθόνη μας
ή να εκτυπώσουμε το λεγόμενο βιβλίο πόρτας, δηλαδή την ημερήσια κατάσταση όλων των
κατειλημμένων δωματίων με πλήρη στοιχεία. (όνομα, άφιξη, αναχώρηση , παρατηρήσεις,
ποσό)

Σημαντικό
Τα δωμάτια εμφανίζονται κατά αύξοντα αριθμό στο βιβλίο πόρτας, δηλαδή 001, 002,
003 κλπ
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ONLINE BOOKING

Η οποιαδήποτε κράτηση γίνεται μέσα από ασφαλές περιβάλλον (secure server).
Ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ημερομηνία άφιξης και αριθμό
διανυκτερεύσεων και δωματίων και να δηλώσει αριθμό ενηλίκων και παιδιών.

Με επιλογή εμφάνιση όλων των τιμών στο online booking θα εμφανίζεται το ίδιο δωμάτιο
με 4 διαφορετικές τιμές, επαναλαμβάνουμε πως ΔΕΝ θα εμφανίζονται σαν 4 δωμάτια,
ΑΛΛΑ σαν ένα δωμάτιο, το οποίο είναι στην κρίση σας αν θα το διαθέσετε με ΗΒ, FB ή απλά
για διαμονή (STD) Αν κάποια από τις 4 επιλογές δεν έχει συμπληρωθεί, τότε δεν θα
εμφανίζεται και στο online.
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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αν ένα δωμάτιο είναι μη διαθέσιμο, τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει Εμφάνιση όλων των τιμών
και να δει ποιες από τις ημέρες που επέλεξε το δωμάτιο είναι μη διαθέσιμο.
Έχουμε εφαρμόσει μία έξυπνη αναζήτηση, έτσι το σύστημα σκανάρει όλη τη λίστα με τα μη
διαθέσιμα δωμάτια στις συγκεκριμένες ημερομηνίες επιλογής του χρήστη και του εμφανίζει
αυτό το δωμάτιο με τις λιγότερες μη διαθέσιμες ημέρες και τον προτρέπει στην αλλαγή
ημερομηνίας κράτησης.
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Παράλληλα ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να στείλει request μέσω φόρμας που θα υπάρχει σαν
επιλογή κάτω από το εμφάνιση όλων των τιμών σε δωμάτια μη διαθέσιμα.
Ακολούθως γίνεται η εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη και γίνεται η ολοκλήρωση της
κράτησης . Αυτόματα μέσα στο πλάνο κρατήσεων η κράτηση είναι εμφανής, τα στοιχεία του
πελάτη είναι μέσα στο extranet και σε ασφαλές περιβάλλον και ειδοποίηση έρχεται στο
ξενοδοχείο αλλά και στον πελάτη για τη συγκεκριμένη κράτηση. Αριθμός πιστωτικής κάρτας δεν
διακινείται μέσω e-mail σε καμία περίπτωση, απλά παραμένει στο extranet μέχρι και την ημέρα
άφιξης του πελάτη, όπου τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας διαγράφονται αυτόματα από το
σύστημα. Το voucher και γενικά τη διαχείριση πλέον της κράτησης αναλαμβάνει το ξενοδοχείο.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πληρωμή με προκαταβολή % ποσού που εσείς θα
ορίσετε. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνει στοιχεία πιστωτικής αλλά απλά επιλέγει deposit
και εκεί εμφανίζονται τα στοιχεία τα οποία θα τον βοηθήσουν να κάνει κατάθεση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση
Αν κατά λάθος προσθέσω μία κράτηση σε ημερομηνία που υπάρχει κράτηση τι θα γίνει?
Απάντηση
Το σύστημα δεν δέχεται κράτηση πάνω σε υπάρχουσα κράτηση και θα σας δώσει το
παρακάτω μήνυμα.

Ερώτηση
Μπορώ να προσθέσω πολλές κρατήσεις σε διαφορετικά δωμάτια στο ίδιο όνομα και
επώνυμο?
Απάντηση
Ναι φυσικά, θα κάνετε κανονική προσθήκη κράτησης με το ίδιο όνομα κάθε φορά.

Ερώτηση
Αν κατά λάθος προσθέσω σε μία κράτηση το σωστό check-in(πχ. 10/06) και λάθος checkout (πχ 03/06 αντί για 03/07) τι θα γίνει?
Απάντηση
Το σύστημα δεν δέχεται το λάθος και θα σας δώσει το παρακάτω μήνυμα.

Ερώτηση
Αν κατά την προσθήκη της κράτησης δεν συμπληρώσω το e-mail του πελάτη, μπορώ να του
αποστείλω proforma-invoice ή voucher?
Απάντηση
Φυσικά όχι καθότι τα παραπάνω έγγραφα αποστέλλονται στο e-mail που πρέπει να είναι
συμπληρωμένο.

Ερώτηση
Αν κατά την προσθήκη της κράτησης δεν συμπληρώσω όλα τα πεδία τι θα γίνει?
Απάντηση
Υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία, είναι αυτά με το αστεράκι πριν το κάθε όνομα, και
συγκεκριμένα για να γίνει καταχώρηση της κράτησης πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρωθούν τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Δωματίου- Τύπος Δωματίου, Άφιξη και
Αναχώρηση.
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Ερώτηση
Αν γίνει κάποια ακύρωση τι κάνω?
Απάντηση
Από την αναζήτηση βρίσκεται τον πελάτη και ανοίγεται την καρτέλα της κράτησης του. Στο
κάτω μέρος υπάρχει ένα τετραγωνάκι και η λέξη Ακυρώθηκε. Δεν έχετε παρά να τσεκάρετε
το τετραγωνάκι και να κάνετε αποθήκευση. Αυτόματα η κράτηση διαγράφεται από το
πλάνο κρατήσεων όχι όμως και από τη λίστα κρατήσεων όπου φαίνεται με κόκκινη γραμμή
επάνω στο όνομα του πελάτη.

Ερώτηση
Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσω τα ποσά στην προσθήκη της κράτησης?
Απάντηση
Μόνο για λόγους στατιστικούς είναι καλό, καθότι αν ανατρέξετε στο πεδίο οικονομικά και
αναζητήσετε το ποσό που αντιστοιχεί στον Ιούλιο του 2012, τότε το ποσό αυτό δεν θα είναι
πραγματικό αν δεν έχει περαστεί ο κάθε πελάτης με όλα του τα στοιχεία.

Ερώτηση
Τι θα γίνει αν κάνω λάθος στην προσθήκη μιας κράτησης, τα δεδομένα που έχω βάλει θα
χρειαστεί να τα γράψω πάλι?
Απάντηση
Στην προσθήκη κράτησης αν υπάρχει σφάλμα ή η ημερομηνία συμπίπτει με άλλη κράτηση
τα συμπληρωμένα πεδία διατηρούνται. Αλλά αν πάμε σε άλλη σελίδα φυσικά δεν μένουν
τα ίδια και η κράτηση δεν καταχωρείται πάντως.

Ερώτηση
Πως μπορώ με μια ματιά να δω τα στοιχεία μιας κράτησης χωρίς να αναγκαστώ να ανοίξω
την καρτέλα της συγκεκριμένης κράτησης?
Απάντηση
Υπάρχουν δύο τρόποι, ο ένας είναι από το πλάνο κρατήσεων όπου με mouse over μπορείτε
να δείτε τα βασικά στοιχεία της κράτησης (όνομα επώνυμο, ημερομηνίες άφιξης και
αναχώρησης, ποσό και σημειώσεις) και ο δεύτερος τρόπος είναι από τη λίστα κρατήσεων
πάλι με mouse over όπου έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα στοιχεία της κράτησης.

Macemanagment.com 30
User’s Guide

Ερώτηση
Πως μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία μιας κράτησης (να προσθέσω το e-mail, το ποσό της
προκαταβολής , την παράταση της διαμονής κλπ?
Απάντηση
Μπαίνουμε στην καρτέλα της κράτησης είτε πατώντας επάνω στο όνομα του πελάτη από τη
λίστα κράτησης είτε από το πλήκτρο επεξεργασία και κάνουμε όποια διόρθωση-προσθήκη
θέλουμε. Πάντα όμως πρέπει να αποθηκεύουμε οποιαδήποτε αλλαγή έχουμε κάνει.

Ερώτηση
Τι ακριβώς βλέπω στην λίστα κράτησης?
Απάντηση
Τις κρατήσεις που έχουν γίνει με σειρά προτεραιότητας. Επάνω φαίνεται πάντα η τελευταία
κράτηση που έχει γίνει είτε μέσω του online booking είτε με δική μας προσθήκη. Ο δε
χρωματισμός του τετραγώνου αριστερά δείχνει το είδος της κράτησης, αν αυτή αντιστοιχεί
σε μεμονωμένο πελάτη, σε γραφείο, στη booking.com., αν είναι ανεπιβεβαίωτη κλπ. Δίπλα
ακριβώς φαίνεται το δωμάτιο το οποίο αντιστοιχεί στον πελάτη και οι ημερομηνίες άφιξης
– αναχώρησης και το ποσό που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κράτηση. Με κόκκινα
γράμματα και διαγραμμένες φαίνονται οι ακυρωμένες κρατήσεις.

Ερώτηση
Σε κράτηση μέσω του online booking πως γίνεται η αντιστοίχηση σε δωμάτιο?
Απάντηση
Αν έχουμε βάλει ένα δωμάτιο από τη συγκεκριμένη κατηγορία (πχ το δωμάτιο 101 από την
κατηγορία DOUBLE ROOMS) τότε αυτόματα η κράτηση τόσο στο πλάνο κρατήσεων όσο και
στη σχετική λίστα αντιστοιχεί στο δωμάτιο το συγκεκριμένο.
Αν έχουμε πολλά δωμάτια της ίδιας κατηγορίας τότε το πεδίο δωμάτιο θα συμπληρώνεται
από εσάς λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες παραμέτρους της κράτησης, extra bed, sea
view κλπ.

Ερώτηση
Πως θα καταλάβω με μία απλή ματιά ότι έχει γίνει κράτηση μέσω του online booking?
Απάντηση
Με δύο τρόπους, είτε από τη λίστα κρατήσεων με το πορτοκαλί τετραγωνάκι πριν το όνομα
του πελάτη, είτε από το πλάνο όπου η συγκεκριμένες κρατήσεις χρωματίζονται με
πορτοκαλί χρώμα.
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Ερώτηση
Όταν γίνεται κράτηση μέσω του online booking ενημερώνεται ο πελάτης και ο ξενοδόχος και
αν ναι με ποιό τρόπο?
Απάντηση
Με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον πελάτη τότε ένα αυτόματο mail με τα στοιχεία
της κράτησης λαμβάνει ο πελάτης και ένα αντίστοιχο mail ο ξενοδόχος, ο οποίος για να δει
περισσότερα στοιχεία θα πρέπει να μπει στην περιοχή διαχείρισης του mace management.

Ερώτηση
Πως γίνεται η επιβεβαίωση της κράτησης?
Απάντηση
Με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον πελάτη ή την προσθήκη της οποιαδήποτε
κράτησης από τη reception δημιουργείτε ένα αρχείο με τίτλο proforma-invoice που
βρίσκεται στο κάτω μέρος στην καρτέλα της κράτησης.
Μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο αυτό και να επιλέξουμε αποστολή με email ώστε να
παραληφθεί από τον πελάτη. Το αρχείο αυτό περιέχει αριθμό λογαριασμού (IBAN, BIC,
BANK NAME) στοιχεία τα οποία εσείς συμπληρώνετε στο πεδίο προφίλ που βρίσκεται
επάνω αριστερά.
Αντίστοιχο πεδίο με όνομα voucher δημιουργείτε αυτόματα και αποστέλλεται στον πελάτη
μετά την κατάθεση της προκαταβολής ή του συμφωνηθέντος ποσού.
Για να εξοικονομηθεί χρόνος έχουμε βάλει και ένα πεδίο με όνομα PDF/JPG όπου μπορείτε
σε κάθε πελάτη να αποθηκεύεται το παραστατικό κατάθεσης που σας έχει αποστείλει.

Ερώτηση
Ενώ έχω πολλές ερωτήσεις οι κρατήσεις μου είναι σχετικά λίγες. Τι μπορώ να κάνω γι’
αυτό?
Απάντηση
Αυτό είναι κάτι που το ακούμε καθημερινά και για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το πεδίο
request στο αριστερό μενού. Εκεί μπορείτε να αποθηκεύεται τα στοιχεία οποιοιδήποτε
έστειλε ή ζήτησε τν παραμικρή πληροφορία. Αυτός είναι μελλοντικός πελάτης. Μπορείτε
ανά πάσα στιγμή να κάνετε εξαγωγή του αρχείου των μελλοντικών πελατών σε excel και να
στείλετε προσφορές, newsletter κλπ.
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ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση
Πως μπορώ να προσθέσω το mace management στο site μου?

Απάντηση
Αγοράζοντας την εφαρμογή από την Mace, αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία και
εκμάθηση της, η οποία είναι πολύ απλή. Υπάρχει πλήρης καθοδήγηση σε κάθε βήμα της
εφαρμογής, πολύ αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και τηλεφωνική υποστήριξη από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Ερώτηση
Ποια βήματα πρέπει να κάνω για να μπορέσω να κάνω online κρατήσεις?
Απάντηση
Πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία «προφίλ», «προσθήκη δωματίου» και «διαχείριση
δωματίου». Το περιεχόμενο των πεδίων αυτών είναι αυτό από το οποίο θα αντλεί
πληροφορίες ο τελικός χρήστης.

Ερώτηση
Αν έχω 10 δωμάτια του ίδιου τύπου αλλά υπάρχει για συγκεκριμένες ημερομηνίες
διαθεσιμότητα μόνο στο ένα από αυτά, πως γίνεται η κράτηση?
Απάντηση
Η εφαρμογή με τη συμπλήρωση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης από τον χρήστη,
σκανάρει τα 10 δωμάτια και εφόσον βρει τις ημερομηνίες που ενδιαφέρουν, αυτόματα
δίνει το ΟΚ για να γίνει η κράτηση.

Ερώτηση
Αν έχω 10 δωμάτια του ίδιου τύπου αλλά υπάρχει για συγκεκριμένες ημερομηνίες
διαθεσιμότητα μόνο στα δύο από αυτά, πως γίνεται η κατάταξη του χρήστη σε δωμάτιο, σε
ποιο από τα δύο?
Απάντηση
Η εφαρμογή θα βρει τα δύο κενά δωμάτια και θα προσθέσει τον χρήστη στη λίστα
κρατήσεων. Εσείς παράλληλα θα λάβετε mail για την κράτηση. Τότε θα πρέπει να μπείτε
στο σύστημα και να προσθέσετε απλά τον αριθμό δωματίου μέσα στην καρτέλα κράτησης.
Δηλαδή με την online κράτηση δεν γίνεται κατάταξη σε δωμάτιο, απλά έλεγχος
διαθεσιμότητας και κατάταξη στη λίστα κρατήσεων ενώ δημιουργείται καρτέλα κράτησης,
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ώστε εσείς αμέσως μετά να διαχειριστείτε την κράτηση επιλέγοντας το δωμάτιο που
αφήνει τα λιγότερα κενά, ή το πιο βολικό για εσάς.

Ερώτηση
Αν έχω 10 δωμάτια του ίδιου τύπου αλλά ΔΕΝ υπάρχει για συγκεκριμένες ημερομηνίες
διαθεσιμότητα τι γίνεται?
Απάντηση
Η εφαρμογή θα βρει κλεισμένα όλα τα δωμάτια και θα εμφανιστεί μήνυμα στον χρήστη
«μη διαθέσιμο» ενώ παράλληλα θα ανοίξει ένα παράθυρο με 10 ημέρες συνεχόμενες
σχετικές με τις ζητούμενες. Εκεί ο χρήστης θα δει ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες με
αποτέλεσμα να αλλάξει ημερομηνίες κράτησης ή να στείλει mail μέσω σχετικής φόρμας
κράτησης που θα υπάρχει στην περίπτωση αυτή, καθότι μπορεί να είχαμε ακύρωση και να
μην προλάβαμε να την τακτοποιήσουμε ή να είχαμε ξεχάσει να περάσουμε ένα διαθέσιμο
δωμάτιο κλπ. Είναι ένα έξυπνο βήμα ώστε ο χρήστης να παραμείνει στο ξενοδοχείο μας
αναζητώντας δωμάτιο ακόμη και με τον τρόπο αυτό, βλέποντας παραπλήσιες ημερομηνίες
διαθεσιμότητας.

Ερώτηση
Αν γίνει κράτηση με επιλογή HB ή BB πως θα το βλέπω?
Απάντηση
Με δύο τρόπους, καταρχάς από το mail επιβεβαίωσης της κράτησης όπου αναγράφονται τα
πάντα αλλά και μέσα από την καρτέλα κράτησης του πελάτη.
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ΠΛΑΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Ερώτηση
Πως είναι σχεδιασμένο και πως λειτουργεί το πλάνο κρατήσεων?
Απάντηση
Στο πλάνο κρατήσεων φαίνονται όλα τα δωμάτια μας με τον αριθμό του καθενός στην
αριστερή στήλη και οι ημέρες του τρέχοντος κάθε φορά μήνα επάνω στην πρώτη σειρά.
Με το που γίνεται κάποια κράτηση, είτε μέσω του online είτε χειροκίνητα, αυτόματα
συμπληρώνονται τα πεδία μέσα στο πλάνο με τον αντίστοιχο αριθμό των διανυκτερεύσεων
που αντιστοιχούν στην εκάστοτε κράτηση.

Ερώτηση
Τι ακριβώς βλέπω στο πλάνο μήνα?
Απάντηση
όλες τις κρατήσεις που έχουν γίνει αλλά και τον τύπο καθεμιάς, αν είναι online κράτηση
(πορτοκαλί πλαίσιο), αν είναι από συνεργαζόμενο γραφείο (γαλάζιο πλαίσιο) αν είναι
κράτηση μέσω request (πράσινο πλαίσιο) κλπ

Ερώτηση
Πως διαχωρίζονται οι συνεχόμενες κρατήσεις όταν θα έχουν ίδιο χρώμα?
Απάντηση
Κάθε κράτηση περικλείεται από ένα πλαίσιο όπου σαφώς φαίνεται ο διαχωρισμός της από
την επόμενη κράτηση. Επίσης με mouse over επάνω σε κάθε κράτηση βλέπουμε
ημερομηνίες άφιξης, αναχώρησης και ποσό.

Ερώτηση
Υπάρχει περίπτωση να γίνει overbooking?
Απάντηση
Όχι γιατί η εφαρμογή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μην είναι δυνατή η επικάλυψη των
κρατήσεων άσχετα με τον τρόπο που πραγματοποιούνται.
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Ερώτηση
Πως μπορώ να δω το πλάνο ενός μελλοντικού ή ενός προηγούμενου μήνα?
Απάντηση
Πάνω από το πλάνο υπάρχουν οι επιλογές Έτος και Μήνας. Επιλέγουμε το έτος και τον μήνα
που θέλουμε και βλέπουμε στην οθόνη μας το αντίστοιχο πλάνο.

Ερώτηση
Παρατηρώ ότι στην επιλογή Έτος υπάρχουν τα 2 επόμενα έτη, γιατί δεν υπάρχει το 2014,
2015 κλπ?
Απάντηση
Το 2014 θα προστεθεί στο τέλος του 2012, ώστε πάντα να υπάρχουν δύο έτη σε πρώτο
πλάνο. Ταυτόχρονα με την προσθήκη του έτους θα γίνεται συντήρηση της εφαρμογής αλλά
και αναβάθμιση της με προσθήκες εργαλείων διαχείρισης.

Ερώτηση
Μπορώ να κάνω προσθήκη κράτησης από το πλάνο κρατήσεων?
Απάντηση
Άμεσα θα μπορείτε επιλέγοντας τετραγωνάκια από το πλάνο να οδηγείστε αυτόματα στην
προσθήκη κράτησης όπου οι ημερομηνίες που έχετε επιλέξει αλλά και ο αριθμός δωματίου
θα είναι συμπληρωμένα και θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία (όνομα, ποσό
κλπ.)
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΡΤΑΣ

Ερώτηση
Πως λειτουργεί το βιβλίο πόρτας?
Απάντηση
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωμάτια
είναι σε αύξοντα αριθμό ενώ παράλληλα φαίνεται το check-in, check-out κάθε πελάτη, τα
στοιχεία του, παρατηρήσεις και ποσό.

Ερώτηση
Πως μπορώ να εκτυπώσω το βιβλίο πόρτας?
Απάντηση
επάνω δεξιά υπάρχει η επιλογή print, όπου μπορείτε να εκτυπώνεται το βιβλίο πόρτας
κάθε μέρα ή όποτε αυτό χρειαστεί.

Ερώτηση
Το βιβλίο πόρτας πως θα ενημερώνεται?
Απάντηση
Ενημερώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται να κάνετε τίποτα γι’ αυτό. Πάντα θα βλέπετε
την ημερήσια κατάσταση του ξενοδοχείου σας με ένα κλικ χωρίς τίποτα περισσότερο.

Macemanagment.com 37
User’s Guide

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ερώτηση
Τι εννοούμε λέγοντας Συντομογραφία δωματίου?
Απάντηση
Είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση η συντομογραφία, ο πελάτης-χρήστης θα βλέπει
το όνομα του δωματίου που θα συμπληρωθεί στο πεδίο «τύπος δωματίου»

Ερώτηση
Πόσους τύπους δωματίων μπορώ να προσθέσω?
Απάντηση
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύψει μία μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων, άρα
μπορείτε να προσθέσετε 20 τύπους δωματίων.

Ερώτηση
Πόσα δωμάτια μπορώ να προσθέσω?
Απάντηση
Μπορείτε να προσθέσετε 40 δωμάτια ανά τύπο δωματίου, δηλαδή συνολικά 800 δωμάτια.

Ερώτηση
Πόσα γίνεται η προσθήκη δωματίων?
Απάντηση
Στο πεδίο «Αριθμοί δωματίων» προσθέτουμε τους αριθμούς των δωματίων μας
χωρισμένους με κόμμα.

Ερώτηση
Οι 4 φωτογραφίες που θα προσθέτω σε κάθε τύπο δωματίου που εμφανίζονται?
Απάντηση
Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στο online booking με την κεντρική φωτογραφία και κάτω
από αυτή τις υπόλοιπες τρεις.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ερώτηση
Πως μπορώ να προσθέσω περιόδους και τιμές?
Απάντηση
Πηγαίνουμε στη διαχείριση δωματίου και επιλέγουμε τον τύπο του δωματίου που μας
ενδιαφέρει. Στη σελίδα που ανοίγει υπάρχει στο κάτω μέρος πίνακας με 16 περιόδους
ημερολογιακές (φυσικά ορίζουμε όσες θέλουμε) οι οποίες καλύπτουν τα έτη 2012 και 2013
(στο τέλος του 2012 θα μπορείτε να επιλέξετε και το 2014 από το ημερολόγιο)
Δίπλα από κάθε περίοδο υπάρχουν 4 στήλες οι STD, BB, HB και FB. Οι στήλες αυτές
αντιστοιχούν σε απλή διαμονή (STD), διαμονή με πρωινό (BB), διαμονή με ημιδιατροφή
(ΗΒ) και διαμονή all inclusive (FB) . Άρα μπορείτε για κάθε τύπο δωματίου να έχετε 4
διαφορετικές τιμές και ο χρήστης-επισκέπτης να βλέπει 4 διαφορετικές τιμές κατά την
online κράτηση.

Ερώτηση
Αν θέλω να παρέχω μόνο διαμονή με πρωινό τι πρέπει να κάνω?
Απάντηση
Απλα στη διαχείριση δωματίου συμπληρώνουμε τιμές μόνο στη στήλη που μας ενδιαφέρει,
τότε ο χρήστης-επισκέπτης θα δει μόνο τις τιμές αυτές

Ερώτηση
Μπορώ αν θέλω να παρέχω μία προσφορά με έκπτωση 40% για μία συγκεκριμένη
περίοδο?
Απάντηση
Στη διαχείριση δωματίου στο κάτω μέρος υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συμπληρώσετε 4
περιόδους με τιμές για κάθε τύπο διαμονής (STD,BB,HB,FB) και να ορίστε το αντίστοιχο
ποσοστό % . Τότε αυτόματα στο online αναγράφεται η τελική τιμή πώλησης των δωματίων
με υπολογισμένη την έκπτωση που έχετε εισάγει.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ερώτηση
Πως μπορεί να γίνει η πληρωμή μιας κράτησης?
Απάντηση
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ κατάθεσης σε λογαριασμό και πληρωμή μέσω
πιστωτικής κάρτας.
Στην πρώτη περίπτωση, στην κατάθεση σε λογαριασμό, απλά επιλέγει το πλήκτρο
«κατάθεση σε λογαριασμό» ενώ στην καρτέλα πελάτη δημιουργείτε αυτόματα η proformainvoice ή οποία με ένα απλό send αποστέλλεται στον πελάτη για να καταθέσει το ποσό που
εσείς ορίζεται μέσα στην καρτέλα του πελάτη. Έχουμε θέσει σαν όρο αποδοχής από τον
πελάτη η κατάθεση να γίνεται σε διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της
κράτησης ώστε να γίνεται και άμεση επιβεβαίωση χωρία να δημιουργούνται προβλήματα.
Στην πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, απλά παραλαμβάνεται τα στοιχεία της πιστωτικής
κάρτας του πελάτη με τα οποία κάνετε προέγκριση, η δε πληρωμή γίνεται κατά την άφιξη
του στο ξενοδοχείο.
Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα μέσα σε ασφαλές και πιστοποιημένο –
κρυπτογραφημένο περιβάλλον ασφαλείας .
Ερώτηση
Πως αποστέλλω voucher σε πελάτη που έχει κάνει κράτηση και έχει πληρώσει με έναν από
τους δύο παραπάνω τρόπους?
Απάντηση
Αυτόματα με την κράτηση και την κατάταξη του πελάτη σε δωμάτιο, δημιουργείται στην
καρτέλα πελάτη στο κάτω μέρος το voucher με όλα τα στοιχεία της κράτησης. Απλά
επιλέγεται voucher και στη συνέχεια send. Η κράτηση έχει επιβεβαιωθεί και ο πελάτης έχει
το voucher για τη διαμονή του στο e-mail του.

Ερώτηση
Σε περίπτωση κατάθεσης σε λογαριασμό, πως θα είναι πιο εύκολη η διαχείριση κάθε
κράτησης?
Απάντηση
Εφόσον ο πελάτης καταθέσει την προκαταβολή σε δηλωμένο λογαριασμό σας, τότε είτε θα
αποστείλει σχετικό swift –καταθετήριο . Το καταθετήριο αυτό μπορείτε να το περνάτε μέσα
στην καρτέλα της κράτησης ανεξάρτητα από τη μορφή που αποστέλλεται (PDF, WORD,
JPEG)
Έτσι σε κάθε καρτέλα κράτησης έχετε ολοκληρωμένη εικόνα πληρωμών και προκαταβολών.
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Ερώτηση
Αν για κάποιο λόγο το confirmation mail πάει στα spam τι γίνεται στην περίπτωση αυτή?
Απάντηση
Οι κρατήσεις μέσα από τα τουριστικά μας site δεν εγκυμονούν τέτοιο κίνδυνο. Το ίδιο και οι
κρατήσεις μέσω της εφαρμογής μας καθότι υπάρχει επαλήθευση e-mail του πελάτη με
αποτέλεσμα τα e-mail να αποστέλλονται κανονικά. Αλλά και πάλι, μια ματιά στη λίστα
κρατήσεων σας δείχνει τις κρατήσεις που γίνονται κατά χρονική σειρά. Η τελευταία χρονικά
κράτηση φαίνεται πρώτη στη λίστα κρατήσεων.
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