Nhospitality
Zaawansowane usługi komunikacyjne dla
branży hotelarsko-gastronomicznej
System telefoniczny następnej generacji.
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Nhospitality
Usługi komunikacji wykraczające poza wymagania
gości, kierownictwa i personelu
Nhospitality

Zoptymalizom
wany pod kąte
smartfonów i
tabletów

Usprawnia zarówno komunikację z gośćmi jak i pracowników miedzy sobą
Umożliwia łatwe i skuteczne zarządzanie procedurami usług mobilnych
Skraca czas reakcji we wszystkich jednostkach usługowych
Zwiększa zadowolenie gości i wskaźnik utrzymywania klientów
Cechuje się bezproblemową integracją z systemami zarządzania obiektami
Pozwala na optymalizację kosztów operacyjnych dzięki planowaniu miesiecznych
taryf cenowych

Rozwiązanie Nhospitality pozwala na korzystanie
z zalet systemu NFON w branży hotelarsko-gastronomicznej. Ta centralna, wirtualna usługa
komunikacyjna, obsługiwana w bezpiecznych i
niezawodnych centrach danych NFON, umożliwia hotelom usprawnienie wszystkich procesów
komunikacji związanych z usługami. Dzięki Nhospitality hotele mogą oferomać qościom sprawną
i troskliwą obsługę, jednocześnie minimalizując
koszty i czasy reakcji — bez konieczności zakupu
dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.
Nhospitality bezproblemowo integruje się z systemami zarządzania obiektami i obsługuje cały
zakres ich funkcji.
Opracowany specjalnie pod kątem spełniania
wymogów komunikacji w hotelu
Nhospitality łączy zaawansowany hotelowy system zarządzania obiektami z telefonią NFON. W mniejszych obiektach,
takich jak pensjonaty, hostele i domy noclegowe usługę można także wdrożyć jako rozwiązanie autonomiczne. Pozwala
ona na integrację szybkiego dostępu do Internetu, telewizji
i innych interfejsów i tworzenie indywidualnych pakietów dla
gości, a tym samym wprowadza innowacyjne wzorce usług

wykraczające poza oczekiwania gości. Ponadto Nhospitality ułatwia administrację szerokim zakresem dodatkowych
elementów w takich obszarach, jak centra biznesowe i sale
konferencyjne.

Nieograniczona mobilność zapewniająca natychmiastową obsługę
Nhospitality umożliwia komunikację mobilną, zapewniając
pełną swobodę niezbędną do oferowania gościom wyjątkowej obsługi. Przy użyciu numeru stacjonarnego można
dzwonić na numery komórkowe członków personelu
połączonych z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Pozwala
to natychmiast reagować na potrzeby gości, realizować żądania dotyczące obsługi i koordynować jednostki usługowe
w sposób jak najbardziej efektywny. Nowoczesna, elastyczna infrastruktura komunikacji w chmurze gwarantuje
skuteczne realizowanie usług dla gości.

Kompleksowe funkcje usługowe — większa skuteczność, niższy nakład pracy
Nhospitality łączy całą komunikację dotyczącą obsługi w jednym, przejrzystym interfejsie w przeglądarce,
co pozwala na planowanie i automatyzowanie zadań,

administrowanie procedurami usługowymi i zarządzanie
komunikacją we wszystkich jednostkach usługowych.
Nhospitality oferuje podstawowe funkcje, takie jak
budzenie w wielu językach i obsługa księgowa gości,
a jednocześnie pozwala na zarządzanie statusami pokojów podczas zameldowania i wymeldowania gości.
Skorzystaj z zalet maksymalnej kontroli i bezpieczeństwa
dzięki telefonii VoIP zoptymalizowanej pod kątem hotelu.

Bezproblemowa obsługa po przewidywalnych
kosztach
Nhospitality i NFON Cloud Telephone System to wirtualne rozwiązania chmurowe, obsługiwane przy użyciu
zaawansowanych centrów danych. Eliminuje to potrzebę
instalowania systemu PBX. Integrację przeprowadzają
specjaliści NFON, a wszystkie aktualizacje systemu są

bezpłatne. Ponieważ nasze stałe plany miesięczne opierają się na rzeczywistym wykorzystaniu, płacisz tylko za to,
czego potrzebujesz.

Kształtujemy przyszłość komunikacji z gośćmi
Nhospitality to nowoczesne rozwiązanie komunikacji hotelowej, dzięki któremu epoka telefonów stacjonarnych
pozostaje domeną przeszłości. Dzięki koncentrowaniu się
na potrzebach gości otwiera ono nowe możliwości konsekwentnego oferowania atrakcyjnych usług na wszystkich urządzeniach końcowych, w tym tabletach stanowiących wyposażenie pokojów. Korzystanie z Nhospitality
poprawia wskaźnik utrzymywania gości, a jednocześnie
generuje dodatkowe przychody.
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Obsluga telefonów VOIP, komputerów, smartfonów i tabletów - Nhospitality umozliwia bezproblemową komunikację w całym hotelu.
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O NFON GmbH.
NFON AG, z główną siedzibą w Monachium, jest jedynym ogólnoeuropejskim dostawcą usług Cloud PBX, który obsługuje
ponad 15 000 firm w 13 krajach europejskich. NFON, system telefoniczny w chmurze, oferuje ponad 150 funkcji oraz
bezproblemową integrację zaawansowanych rozwiązań biznesowych. Nasze intuicyjne rozwiązania komunikacyjne pozwalają europejskim przedsiębiorstwom stopniowo usprawniać pracę każdego kolejnego dnia. NFON to nowa wolność w
komunikacji biznesowej. http://www.nfon.com/

Usługa w chmurze Made in Germany
Znaczące oszczędności
Całkowita skalowalność
Inteligentne funkcjonalności
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