On-line/4G
nástroj pro

on-line rezervace pobytů
v lázeňských a rehabilitačních zařízeních

Chcete kompletně vyřešit
ve vašem zařízení:
• Přímé on-line rezervace pobytů pro klienty na
vašich webových stránkách?
• Nabízet rezervace pobytů prostřednictvím
prodejních on-line kanálů (např. Booking.com,
Hotel.cz, Expedia, atd.) s přímou vazbou na interní rezervační systém LBIS/4G?
• Využívat další moderní nástroje digitálního
marketingu pro on-line prodej?

www.lauryn.cz
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Automatický přenos cen
a kapacit z LBIS/4G

Automatická načítaní rezervací
pobytů do LBIS/4G

Lázeňské zařízení + LBIS/4G
Komplexním řešením on-line rezervací
v rámci LBIS/4G je systém On-line/4G
s těmito možnostmi a funkcemi:
• Integrace LBIS/4G Ubytovací agenda se specializovaným
řešením pro on-line rezervace pobytů (distribuční technologie pro ubytovací zařízení).
• On-line distribuční technologie nabízí následující funkce:
• Booking engine pro realizaci on-line rezervací pobytů přímo na vašich webových stránkách.
• Channel manager – napojení na on-line prodejní kanály
a portály (např. Booking.com, Hotel.cz, Expedia, atd.).
• Integraci s rezervačními systémy vybraných cestovních
kanceláří.
• Úhrady rezervací přes různé platební brány.
• Další funkce a služby digitálního marketingu pro podporu
on-line prodeje pobytů.
• Dvousměrná komunikace LBIS/4G Ubytovací agendy
s on-line distribučními technologiemi zajišťuje automatický přenos následujících informací:
• LBIS/4G Channel manager/Booking engine:
• Definovaná volná kapacita v LBIS/4G pro on-line prodej.
• Produkty zadané v LBIS/4G určené pro on-line prodej
včetně jejich cen.
• Channel manager/Booking engine LBIS/4G:
• Uložení rezervovaných pobytů do LBIS/4G.
• Změny rezervovaných pobytů.
• Úhrady rezervovaných pobytů.
• Propojení s manažerským informačním systémem MIS/4G
pro sledování výkonnosti on-line prodejů.

Klíčové výhody řešení on-line rezervací via
systém On-line/4G:
• Úspora práce pro uživatele:
• Úspora lidských zdrojů díky snadné administraci celého řešení on-line prodejů v rámci LBIS/4G s vazbou na
on-line distribuční technologie.
• Snadná administrace (vše přímo v LBIS/4G – kapacity,
ceny) bez nutnosti dvojího zadávání do externích systémů.
• Rychlé a jednoduché zahájení on-line prodeje nového
produktu.
• Více rezervací a vyšší tržby z on-line prodejů:
• Zaměření na on-line rezervace na vlastním webu.
• Využití nových on-line prodejních kanálů a portálů pro získávání nových klientů.
• Využití meta vyhledávačů pro zvýraznění prodávaných
pobytů na internetu.
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