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Γιατί όµως να επιλέξω Pegasus ERP Hotel…?

Έχει ιδιαίτερα ελκυστική τιµή, χωρίς να υστερεί σε δυνατότητες! Κανένα επιπλέον κόστος όσα δωµάτια 
κι αν έχει το ξενοδοχείο σας - Κανένα επιπλέον κόστος όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε!

Άµεση επικοινωνία µε όλα τα προγράµµατα Τεχνολογίας Pegasus (π.χ. Pegasus Estiasi, Pegasus 
Parking, Pegasus Champion), µπορείτε έτσι να καλύψετε όλες τις ανάγκες του ξενοδοχείου σας 
(mini bar, εστιατόριο, mini market, γυµναστήριο). 

Απλή και εύχρηστη διεπαφή µε το χρήστη. Άµεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας ακόµα και 
από αρχάριους χρήστες.

Αµφίδροµη επικοινωνία µε το site του ξενοδοχείου σας! Πλήρης διαχείριση του site και των 
on line κρατήσεων σας µέσα από την τοπική σας µηχανογράφηση (Pegasus ERP Hotel).

Μικρό κόστος Ετησίου Συµβολαίου Τεχνικής Στήριξης.

Άµεση εξυπηρέτηση 24ώρες µέσω extranet (ISO 9001). 

Συνεχώς εξελισσόµενη εφαρµογή µε αυτόµατα update σύµφωνα µε τις ανάγκες του κλάδου σας!

Έχει δοκιµαστεί επιτυχώς σε µεγάλο αριθµό ξενοδοχείων, έχοντας άξια κερδίσει την εµπιστοσύνη του κλάδου.

Προσθέστε Αστέρια στο Ξενοδοχείο σας!

Σε όλες τις ξενοδοχειακές / τουριστικές µονάδες ανεξαρτήτου 
µεγέθους και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες µηχανογράφησής τους!

Απευθύνεται:



1. Front Office

2. Housekeeping

3. Main Courante 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλήρης διαχείριση κρατήσεων

Διαµονές, Αλλαγή Δωµατίου - Ηµ/νιών κράτησης, Δικαιούµενα Γεύµατα, 
Αίτηση Καθαρισµού, Λοιπές Χρεώσεις Δωµατίου (bar), Μηνύµατα Δωµατίου 

Εύχρηστο Πλάνο Δωµατίων - Πλάνο ανά Τύπο Δωµατίων

4. Αναλυτική παρακολούθηση Προκαταβολών

5. Παρακολούθηση Group Πελατών

6. CRM - Αναλυτική καταγραφή του προφίλ των επισκεπτών σας - Ιστορικό, µαζικά sms, email

7. Αµφίδροµη επικοινωνία µε το site της επιχείρησής σας. 
Μπορείτε να έχετε ένα πλήρες ενηµερωµένο site, µε απεριόριστες φωτογραφίες του ξενοδοχείου και των δωµατίων σας και On Line 
Κρατήσεις. Μια κράτηση µέσα από το site σας, µετατρέπεται σε κράτηση στο πλάνο δωµατίων σας!

8. Πλήρης Εµπορικό Κύκλωµα (Πελάτες, Προµηθευτές, Αποθήκη, Αξιόγραφα, Έσοδα / Έξοδα, Παρακολούθηση Υπολοίπων, Παραγγελίες κλπ)

9. Εφοδιασµένο µε πληθώρα έτοιµων Στατιστικών και Εκτυπωτικών καταστάσεων και µε δυνατότητα δηµιουργίας και νέων ανάλογα 
µε τις ανάγκες σας (Statistics & Report Generator)

10. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον module Λογιστικής - Μισθοδοσίας - MIS

Εύχρηστη Οθόνη Reception

Πλάνο Δωµατίων

Main Courante

Μέσα από την Οθόνη Reception µπορείτε να διαχειρίζεστε πλήρως τις κινήσεις του ξενοδοχείου σας

Πλάνο δωµατίων ανά ηµεροµηνία και δωµάτιο µε menu 
drag and drop για πιο εύκολη και γρήγορη διαχείριση

Τις καταστάσεις των Τµηµάτων σας

Κατάσταση Εισπράξεων / Προκαταβολών

Κατάσταση Δικαιούµενων Τµηµάτων

Εικόνα του ξενοδοχείου σας καθηµερινά (Σύνολα διαµένοντων, πληρότητα κλπ)

Μέσα από την Οθόνη Main Courante βλέπετε αναλυτικά:

Πλάνο και ανά τύπο Δωµατίου

Κρατήσεις (Εκκρεµείς, ακυρωµένες, που δεν εµφανίστηκαν) - Οι κρατήσεις από την 
ιστοσελίδα σας εµφανίζονται απευθείας στις εκκρεµείς κρατήσεις της Reception!

Αφίξεις - Αναχωρήσεις Ηµέρας

Διαµονές - Διαχείριση των διαµονών σας, δικαιούµενα γεύµατα, 
αιτήσεις καθαρισµού, αλλαγή δωµατίων / ηµ/νιών

Χρεώσεις διαµονής και λοιπές χρεώσεις (bar, εστιατόριο κλπ)

Μηνύµατα δωµατίων

Housekeeping

Προκαταβολές - Αναµενόµενες προκαταβολές

Με λίγα λόγια:
Οργανώστε πλήρως όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου σας, χωρίς µεγάλο κόστος

Βελτιώστε την ποιότητα εξυπηρέτησης των επισκεπτών σας - Αυξήστε τη πιστότητα και τις επαναλαµβανόµενες επισκέψεις
Κρατήστε το site σας ενηµερωµένο, διαφηµιστείτε!

Διαχειριστείτε το προσωπικό σας - Βελτιώστε την απόδοση και περιορίστε τα λάθη
Προσθέστε Αστέρια στο Ξενοδοχείο σας!

Τηλ.: 210 74 89 589
Fax.: 210 77 00 839

Email: info@tesae.com
www.tesae.gr
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