VARAUSJÄRJESTELMÄ
•
•
•

Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön.
Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna.
Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa varauspalvelua, että esimerkiksi
puhelimitse tai sähköpostitse saatujen varausten hallintaa.

2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ
•

Voidaan ylläpitää mitä tahansa varattavia kohteita:

Neuvotteluhuoneet

Mökit ja huoneistot

Henkilöresurssit

Ajoneuvot

Videotykit, kamerat ym. Laitteet

Treenivuorot

Pesutupa

Kurssit

Retket

Papit, kirkolliset toimitukset, kappelit
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VARAUSJÄRJESTELMÄN ETUJA
•

Nopeuttaa ja tehostaa eri kohteiden varaamista.

•

Joustava ja nopea varaustoiminta poistaa kaikki turhat ja aikaa vievät
kommunikointiongelmat.

•

Selkeän varauskalenterin avulla palvelun käyttäjät näkevät varaustilanteen yhdellä
silmäyksellä.

•

Ei vaadi ohjelmistoasennuksia.

•

Varauksia voi tehdä ympäri maailmaa 24/7.

•

Varausten maksu käy kätevästi verkkopankkitunnuksilla.

•

Ylläpitäjä voi hallintaliittymän kautta vahvistaa varauksia, muokata tietoja ja määritellä
varattavia kohteita.

•

Rekisteröintipalvelu varmistaa varausten turvallisen ylläpidon.

•

Voidaan toteuttaa joko yrityksen julkisille nettisivuille liitetyn lomakerajapinnan avulla tai
pelkästään yrityksen sisäisenä palveluna.

•

Varausjärjestelmä on räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeen mukaan.
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VARAUSJÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET
•

Kohteet ja kohderyhmät

•

Käyttöoikeustasot

•

Varaustilanne‐ ja kalenteri

•

• Päivänäkymä
• Arkipäivänäkymä
• Viikkonäkymä
• Kuukausinäkymä
Varauspyyntöjen/varausten tekeminen

•

Varausten paketointi/lisävaraukset

•

Toistuvaisvaraukset

•

Varaustyypit

•

Hallittavat sivut

•

Muistio

•

Asiakasrekisteri

•

Mobiilikäyttö (rajatut toiminnot)
•
•

Mobiililaitteille optimoitu ulkoasu
Käyttäjän omat varaukset
2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
•

Järjestelmää voidaan käyttää kirjautuneena tai kirjautumattomana.

•

Kirjautumaton käyttäjä voi tarkistaa varaustilanteen ja lähettää varauspyynnön.

•

Vasempaan laitaan avautuu käyttöoikeustason mukainen valikkorakenne.

•

Varaustilanne –näkymästä voi yhdellä silmäyksellä nähdä kaikkien varausten tilanteen
päivä‐, arki‐, viikko‐ tai kuukausitasolla.
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VARAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
•

Sivun yläosan toiminnoista voidaan
•
•

Tarkistaa joko päivä‐, arkipäivä‐, viikko‐ tai kuukausikohtainen varaustilanne kohteittain.
Tehdä uusi varaus tai lähettää varauspyyntö.
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KÄYTTÖOIKEUSTASOT
•

Julkinen

•

• Varaustilannenäkymä
• Varauspyyntöjen tekeminen
Henkilöstö

•

Ylläpito

•

Henkilöstö tason lisäksi
• Kaikkien varausten hallinta
• Kohteiden hallinta
• Kohderyhmien hallinta
• Varaustyyppien hallinta
• Sivujen hallinta
• Käyttäjien hallinta
• Asiakasrekisterin hallinta
• Raportit (varausaste, varauslistat)
• Järjestelmän asetukset
Mukautettu taso

Julkisen tason lisäksi
• Varausten tekeminen
• Omien varausten hallinta
• Omien tietojen hallinta
• Henkilökohtainen muistio

•

•

Varausten oikeudet kohderyhmittäin

Järjestelmää voidaan käyttää myös sisäisesti jolloin Julkinen –taso ei ole käytettävissä ja
sisäänkirjautuminen on kaikille varausjärjestelmää käyttäville pakollista.
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SIVUJEN HALLINTA
•

Sivuja voi hallita ylläpitäjä tai henkilöstö käyttöoikeuksien mukaan

•

Hallittavia sivuja esim. tiedotteet, etusivu, tilausehdot

•

Sivujen hallinta onnistuu helposti editorilla

•

Myös kuvien ja linkkien lisääminen onnistuu käden käänteessä

•

Varausten tulostus kalenteri‐ tai listamuotoisena kaikista kohteista tai valituista
kohteista halutulta ajanjaksolta
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VARAUSJÄRJESTELMÄ PRO
•

Kehitetty suurten konsernien ja esimerkiksi keskusvaraamoiden tarpeeseen.

•

Järjestelmän avulla saadaan hallintaan suurenkin organisaation resurssit, kun
vastuuhenkilöt näkevät koko konsernin varaukset yhdestä liittymästä.

•

Eri yksiköiden ja aliyritysten välinen kommunikointi helpottuu, kun tiedonkulku
virtaviivaistuu, eikä tieto jää pelkästään ihmismuistin varaan tai muistilapulle.

•

Edesauttaa hyvän palvelutason ylläpitämistä ja vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit
tehokkaaseen käyttöön.

•

Soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi laaja‐alaisen matkailukonseptin tarpeeseen

•

Järjestelmässä on huomioitu muun muassa kohdekohtaiset huoltajatiedot, jolloin
esimerkiksi mökin omistaja näkee järjestelmän kautta milloin varaus päättyy ja tilat täytyy
siivota seuraavaa käyttäjää varten.

•

Liitettävissä saumattomasti laskutus‐ ja kassajärjestelmiin.
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VARAUSJÄRJESTELMÄ PRO
Varausjärjestelmän perusominaisuuksien lisäksi Varausjärjestelmä Pro tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

Veloitustuotteet, tuoteryhmät ja
niiden ylläpito

•

Laajennettu asiakasrekisteri

•

Veloitusrivit laskutus‐ ja
kassajärjestelmiin integroimiseksi

Kohdetyyppikohtaiset tietojen
hallinnat, esim. etäisyyksien hallinta

•

Hintakausien hallinta ja kohteiden
hinnoittelu kausittain

Kohdetyyppikohtaiset
varusteiden/ominaisuuksien ylläpito

•

Rajapinnat laskutusjärjestelmiin

•

Laajennetut käyttöoikeustasot

•

•

Varausten arkistointi

Laajat raportit mm. käyttöaste ja
varaustuotot

•

Varausvahvistukset asiakkaalle pdf –
muodossa

•

Laajennetut varaustiedot
henkilökunnalle pdf ‐muodossa

•
•
•

2.8

REFERENSSEJÄ
•

VuokattiTravel

•

• Hotellihuoneiden, mökkien ja lomahuoneistojen varaukset
Itä‐Hakkilan Tekonurmi Oy

•

• Kenttävaraukset
Villi Lappi Oy

•

• Mökkivaraukset
Punkaharjun Kultaranta

•

• Mökkivaraukset
Imatran Tennishalli Oy
•

Kenttävaraukset
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KYSYTTÄVÄÄ?
NettiTieto Oy on suomalainen palveluyritys, joka toteuttaa innovatiivisia ohjelmisto‐ ja
viestintäratkaisuja kaikenkokoisten yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan tehostamiseksi.

OLIPA TARPEESI PIENI TAI SUURI, ME TOTEUTAMME TOIVEESI!

ASIAKASPALVELU

PÄÄTOIMIPISTE

POSTILÄHETYKSET

0200 19 111
apua@nettitieto.fi

Puijonkatu 35
70100 Kuopio

PL 23
70101 Kuopio

YRITYSMYYNTI

PALVELEMME YMPÄRI SUOMEN

020 742 1160
myynti@nettitieto.fi

Y‐tunnus: 1562751‐9

HENKILÖKOHTAINEN
SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@nettitieto.fi

