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System rezerwacji online oraz system płatności internetowych
Wraz z rozwojem oraz ciągłym podwyższaniem poziomu świadczenia usług
turystycznych, wzrasta także zapotrzebowanie na rozwiązania, umożliwiające
dokonanie rezerwacji obiektów za pomocą Internetu, a nie tylko tradycyjnie, przez
telefon.
Rezerwacja zdalna w formie tradycyjnej, w większości przypadków, wymaga
wielu telefonów lub maili. Czynność jest czasochłonna, często irytująca, pochłania
czas i pieniądze stracone na wielokrotne telefony, e-maile, bez gwarantowanej
szansy na sukces. Zwykłe formularze kontaktowe, na stronach, potrafią szybko
doprowadzić do irytacji osobę rezerwującą. Właściciel obiektu jest zmuszony
prowadzić niewygodny rejestr rezerwacji oraz często odbiera zbędne zapytania
telefoniczne, o dawno już zajęte terminy. Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych
ograniczone jest do godzin pracy recepcji, a przede wszystkim niepotrzebnie
absorbuje recepcjonistę. System rezerwacji podłączony do strony WWW obiektu
turystycznego, przez 24 godziny na dobę, skutecznie eliminuje te niedogodności.
System rezerwacji oprócz pełnej obsługi rezerwacji, umożliwia również
rozliczanie zaliczek/zadatków za pośrednictwem internetowych mechanizmów
szybkich płatności bankowych, co znakomicie usprawnia proces przyjęcia,
potwierdzenia i rozliczenia złożonej rezerwacji.
Od 2007 roku, oprogramowanie systemu jest ciągle rozwijane i aktualizowane.
Reagujemy na wszelkie uwagi i sugestie naszych użytkowników.

Informacje o firmie:
Twórcą i operatorem systemu rezerwacji jest POP.PL® - Internetowe Systemy
Sieciowe, ul. Tęczowa 57, 50-950 Wrocław. Działalność zgłoszona pod numerem
97846, w dniu 1997-06-16, organ rejestrowy: Prezydent Wrocławia, NIP: 894-00260-11, REGON: 931049110
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Zalety systemu rezerwacji online e-rezerwacje24.pl
Wygoda i łatwość obsługi oraz instalacji – otrzymują Państwo od nas
wszystkie potrzebne komponenty na własną stronę, umożliwiające łatwe i szybkie
wdrożenie systemu oraz szerokie wsparcie techniczne, zarówno podczas
konfiguracji systemu oraz podczas całego okresu korzystania. Państwa klienci
otrzymują intuicyjne i wygodne narzędzie do składania rezerwacji przez całą
dobę, 365 dni w roku,
Szybkość realizacji rezerwacji oraz płatności – system pracuje w tzw.
czasie rzeczywistym, tzn. że każda zgłoszona rezerwacja jest natychmiast
widoczna w systemie. Mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegają jednoczesnym
rezerwacjom tego samego obiektu, w tym samym terminie (overbooking).
Istnieje możliwość natychmiastowej płatności, za rezerwację, przez Internet,
Dostępność systemu w 3 językach – system umożliwia rezerwację w
trzech językach: polskim (PL), angielskim (EN) oraz niemieckim (DE). Oprócz
lokalizacji
językowej
formularzy
rezerwacji,
rezerwujący
otrzymuje
korespondencję e-mailową w języku, w którym dokonywał rezerwacji,
Bezpieczeństwo – wszelkie operacje w systemie dokonywane są za pomocą
połączeń szyfrowanych (SSL), dane przechowywane są w bezpiecznych
magazynach danych (RAID), wykonywane są codzienne kopie awaryjne
(BACKUP),
Integracja z internetowymi systemami płatności – system współpracuje
z 4 największymi operatorami płatności online oraz kart kredytowych: DotPay,
Przelewy24, PayU, PayByNet. W konsekwencji system rezerwacji obsługuje
płatności online ze wszystkich banków w Polsce.
Możliwość wykorzystania jednocześnie w wielu miejscach w
Internecie – konstrukcja systemu umożliwia pracę w topologii gwiazdy, tzn.
kalendarze dostępności obiektów można umieszczać jednocześnie w wielu
miejscach w Internecie, np. na wielu portalach reklamujących Państwa obiekt.
Ciągły i systematyczny rozwój systemu – system jest ciągle i
systematycznie rozwijany, zgodnie z wymaganiami i sugestiami naszych
użytkowników.
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Co nas wyróżnia
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania – otrzymają Państwo
komponenty umożliwiające instalacje systemu rezerwacji, na każdej stronie
WWW, niezależnie od technologii jej wykonania, w banalnie prosty sposób,
Oferujemy pomoc naszych profesjonalistów – w każdym momencie
użytkowania systemu otrzymają Państwo profesjonalną pomoc,
Gwarantujemy wsparcie technologiczne – zapewniamy stabilność i
bezawaryjność, oferowanego przez nas rozwiązania,
Ogromne możliwości systemu przy niskiej cenie – funkcjonalność
systemu jest identyczna niezależnie od ilości utrzymywanych obiektów, czyli
otrzymają Państwo te same możliwości, niezależnie od tego, czy wynajmują
Państwo 1 apartament, czy posiadają hotel z 30-50 pokojami. Cena użytkowania
systemu jest przystępna nawet dla właścicieli pojedynczych obiektów, np. 1-2
pokoje, pojedyncze apartamenty, itd.

Jak działa system rezerwacji
Na stronie WWW Państwa obiektu umieszcza się interaktywny kalendarz
dostępności. Standardowo dostępne są 4 wersje kolorystyczne. Możliwe jest
dowolne dostosowanie wyglądu kalendarza, np.:

POP.PL® - Internetowe Systemy Sieciowe, ul. Tęczowa 57,
50-950 Wrocław, NIP: 894-002-60-11, REGON: 931049110

E-REZERWACJE24.PL
Internetowy System Rezerwacji Online
Kalendarz dostępności, pobiera dane o dostępności, "w locie", z centralnego
serwera systemu rezerwacji. Rezerwujący może przeglądać stan dostępności obiektu
(w cyklach miesięcznych), a w przypadku wolnego („zielonego”) terminu, klikając
na dacie i zostaje przeniesiony do systemu rezerwacji, gdzie proces jest
kontynuowany, do zakończenia oraz opcjonalnie dokonania płatności online.

Możliwe jest również przeglądanie kalendarza zbiorczego
obiektów) oraz wyszukiwanie wolnych wg dat przyjazd-wyjazd:
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Cennik użytkowania systemu rezerwacji

Nazwa pakietu
Podstawowy
Podstawowy + Obiekt Plus 1
Podstawowy + Obiekt Plus 2
Podstawowy + Obiekt Plus 3
Podstawowy + Obiekt Plus 4
Podstawowy + Obiekt Plus ...

Ilość obiektów *
1-3
4
5
6
7
każdy kolejny

Cena ** za rok
100 PLN
130 PLN
160 PLN
190 PLN
210 PLN
30 PLN

* Obiekt jest to najmniejszy zasób, jaki można zarezerwować niezależnie od innych,
czyli np. w odniesieniu do pensjonatu, hotelu, obiektami są pokoje, jeśli ofertą są
domki kempingowe, obiektem jest każdy taki domek lub jego część, jeśli można ją
wynająć częściowo i niezależnie.
** Do cen należy doliczyć 23% VAT

Więcej informacji oraz kontakt
Strona główna systemu: http://www.e-rezerwacje24.pl/
e-mail: info@e-rezerwacje24.pl
telefon: 607 67 54 63
Osoba kontaktowa w sprawie oferty: inż. Sławomir Bem

Wrocław, 2016-01-21, oferta ważna do 2016-03-31 (wersja 4.20)
Wszystkie nazwy, znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w ofercie wyłącznie w celach informacyjnych.
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