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Connect 3.0

Strømlinede services og optimeret medarbejderpro-
duktivitet kan påvirke gæsternes overordnede ople- 
velse under deres hotelophold.
Hotel Manager er speci�kt designet til at styre work-
�ows, vedligeholdelsesopgaver og præventiv vedlige-
holdelse. Det sikrer, at alle hotel-services fungerer, at 
hotelstandarden er overholdt, og at gæsternes forvent-
ninger overstiges. Stuepiger og oldfruer kan bruge 
værelsestelefonen eller Hotel Manager app’en til at 

oprette work tickets for reparation af en defekt på et 
værelse, f.eks. en elektrikeropgave eller VVS-opgave. 
Denne work ticket sendes automatisk til den rette 
faggruppe af medarbejdere over smarte devices. Når 
en work ticket er accepteret, og når det krævede 
arbejde er udført, kan den pågældende ticket lukkes 
eller sendes til videre opfølgende arbejde. Eskalation 
kan de�neres i applikationen, og fuld ledelsesrappor- 
tering er en standard i Hotel Manager.

Optimering af workflow og arbejdsstyrke

Stærk intern kommunikation er tæt på hjertet af succesfuld hoteldrift
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Hotel Manager

Hotel Manager

Hotel Manager er designet til at styre work�ow, vedligeholdelsesopgaver og præventiv vedligeholdelse for at 
sikre, at dit hotels standarder altid overholdes. Øget medarbejderproduktivitet resulterer i lavere arbejds- og 
vedligeholdelsesomkostninger og forbedrer gæsternes oplevelse af deres ophold. Når medarbejderkommunika-
tionen og gæstetilfredsheden stiger, stiger dit hotels ratings på de sociale medier.
Detaljerede analyser omkring tilbagevendende forhold sætter dit hotel i stand til at identi�cere tendenser i 
hotellets vedligeholdelse, så du kan sikre, at hotellet arbejder sammen med de bedste leverandører og anvender 
det bedste udstyr.
Integrerede SIP-klienter baner vejen for omkostningsreduktion i den interne kommunikation (både strukturelt 
og operationelt, da der ikke længere er brug for GSM, DECT eller 2vejs-radioer), og SIP-klienterne er fuldt 
kompatible med iOS og Android.



Oversigt over arbejdsflow for work tickets
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Issue tracking

Issue skræddersyning og prioritering

Ticket oprettelse

Ticket sporing

Issues kan enten planlægges (præventivt) eller 
oprettes ad hoc. Hotel Manager automatiserer 
oprettelse, rutning og sporing til fuldkommenhed. 
Applikationen tilvejebringer rapportering, som 
sætter ledere i stand at få overblik over oprettede 
og løste issues.

Hotel Manager kan udløse tickets over telefon, 
email, SMS eller push-noti�kation. Enhver ticket 
kan de�neres som en individuel eller kollektiv 
opgave. Hotel Manager vil spore afslåede, uløste og 
”stall’ede” opgaver. Et �eksibelt regelsæt kan 
de�neres for tickets med skræddersyet delegering 
og skræddersyede opgaver.

Issues kan oprettes øjeblikkeligt med Hotel
Managers intuitive og nemme brugergrænse�ade 
eller med en værelsestelefon. Hvis en ticket ikke 
modtager en ”opgave udført,” eskaleres den auto- 
matisk.

Hotel Manager er udstyret med web-baserede 
køer, der viser alle åbne tickets. Medarbejder-noti-
�kationer inkluderer eskalation af uafsluttede 
tickets. Når en ticket er udført, giver Hotel Ma- 
nager front desk’en besked. Det giver dem mulig- 
hed for at meddele det til gæsten for at sikre 
tilfredsheden.

Skills based opgave-delegering

Ticket delegering

Medarbejderne er de�neret ved deres jobrolle og 
fagpro�l. Systemet delegerer automatisk issues 
baseret på forudbestemte kriteria.

Applikationen er designet med default vedlige-
holdelses- og gæsteservicekategorier. Kategorierne 
kan skræddersyes og tilpasses, så Hotel Manager 
dækker dit hotels behov

Opret
Stuepiger og oldfruer kan bruge

værelsestelefonen eller Hotel Manager 
app’en til at oprette tickets på opgaver.

Dirigér

Hotel Manager styrer den enkelte 
ticket til den rette faggruppe via 

wireless forbindelse eller via mobil 
enhed.

Luk
Når den enkelte ticket er accepteret, og 
når den medfølgende arbejdsopgave er 

udført, kan den lukkes eller sendes 
videre til yderligere opfølgende

arbejde.

Eskalér

Rapportér

Eskalation de�neres og styres i 
applikationen.

Business Analytics giver ledere 
mulighed for at planlægge anven-
delsen af medarbejdere bedre ift. 

ticket historik.

?



Tekniske specifikationer for Hotel Manager

Connect 3.0
Hotel Manager

Styring af avanceret 
dataadgang

Medarbejderne er de�neret ved deres jobrolle og fagpro�l. Systemet delegerer 
automatisk issues baseret på forudbestemte kriteria.

Automatisk præventiv
vedligeholdelse

Automatisk planlægning af præventive opgaver. Automatisk generering af 
arbejdsordre. Automatisk booking af udstyr til præventivt arbejde.

Kommunikations-
brugergræseflader

SMPP – Avanceret tovejs SMS integration understøtter leveringsbekræftelse 
på smartphones, udført-melding fra smartphones og afgivning af højvolumen
beskeder.

Kernesystem-
funktionalitet

Ubegrænsede klient/bruger licenser pr. hotel/hotelaftale.

Automatisk opgavetildeling for at minimere udførelsestiden og evnen til at 
håndtere mange medarbejdere med samme/forskellig fagpro�l tildelt til 
samme/forskellige områder/sektioner.

Manuel opgavedelegering for supervisors, der kan overskrive det automatiske 
systemvalg.

Prioritets-baserede opgavealarmer – normal, haster og ekstrahaster.
Tidsplanlægning af fremtidige opgaver.

Automatiske mobil-alarmer til brugere, der er knyttet til en opgavetype (regi-
strering, parkering, lukning) og opgavekarakter (opgavekategori, afdeling m.v.).

Flerniveau-eskalationssystem med �ere mulige modtagere på hvert niveau og 
kon�gurérbare tidsintervaller mellem niveauerne.

Dynamisk eskalationsproces – kan ændre eskalationsvejen baseret på opgave-
typen.

Automatisk opgaveprioritering.

Flersproget gra�sk og tekstmæssig brugergrænse�ade.

Opgavedelegation til kommunikationsenheder, der anvender forskellige 
protokoller.

Tekstfelt til at give besked med særlige instruktioner til medarbejdere.
Rettighedskontrol – brugeradgang kan skræddersyes til udvalgte moduler.
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