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THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO NGÀNH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN
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GIỚI THIỆU CHUNG

SỨ MỆNH HOTEL LINK

VÌ SAO CHỌN HOTEL LINK

Không chỉ là công ty phần
mềm, chúng tôi mang đến các
giải pháp tối ưu.

Hotel Link hiện diện để giúp
khách sạn phát triển nhanh
chóng bằng các giải pháp
công nghệ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất
lượng, cam kết tạo ra những giá trị tốt
nhất cho ngành dịch vụ khách sạn.
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FRONT DESK

TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP

Hỗ trợ khách sạn thuận tiện tổ
chức và quản lý các vận hành
hàng ngày.

Khám phá những tính năng
tuyệt vời mà giải pháp Front
Desk mang đến.

Giới thiệu chung
Hotel Link luôn hướng đến sự sáng tạo và kiến
tạo những đổi mới cho ngành dịch vụ khách sạn
- lưu trú. Công nghệ chính là cốt lõi trong hoạt
động và phát triển của công ty.

Hotel Link thành lập vào năm 2011 bởi Tập đoàn
WHL và Tourism Holdings với cam kết giúp
khách sạn tối đa hóa ứng dụng kỹ thuật số vào
công tác quản lý. Từ ngày đầu thành lập đến
nay, chúng tôi không ngừng nghỉ thúc đẩy sự
tăng trưởng của các khách sạn bằng những
công nghệ mới nhất có mặt trên thị trường.

Sản phẩm dịch vụ
Đơn giản & tối ưu hóa kỹ thuật số. Với thiết kế giao diện gọn gàng, thân thiện, dễ sử dụng và đội ngũ nhân lực tận tụy, Hotel Link hỗ trợ khách sạn

ứng dụng công nghệ giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn bao giờ hết. Không những vậy, chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện từ booking
engine đến website được tích hợp trên một nền tảng duy nhất có tính bảo mật cao, đẩy mạnh hiệu quả hiện diện trực tuyến và thúc đẩy sự
tăng trưởng bền vững cho các khách sạn.

CHANNEL MANAGER

REPUTATION MANAGER

DIGITAL MARKETING

Kết nối các kênh OTA. Quản lý
phân bổ phòng trực tuyến trên
toàn bộ kênh bán

Giám sát toàn bộ đánh giá trực
tuyến về khách sạn

Tối ưu hóa chiến dịch quảng bá
thương hiệu trên đa kênh

BOOKING ENGINE

FRONT DESK

WEBSITE CREATION

Mang đến trải nghiệm đặt phòng trực
tuyến tuyệt vời cho khách du lịch với công
cụ trực quan và dễ sử dụng

Hỗ trợ công tác quản lý khách sạn
hàng ngày nhằm đạt hiệu quả vận
hành cao.

Tạo diện mạo ấn tượng cho hiện diện
trực tuyến của khách sạn với website
được thiết kế chuyên nghiệp

Vì sao chọn Hotel Link
PHẠM VI TOÀN CẦU
Cộng tác với Hotel Link, thương hiệu của
bạn sẽ được quảng bá toàn cầu. Việc mở
rộng phạm vi tiếp cận khách hàng với bạn
giờ đây thật dễ dàng.

GIÁ CẢ CẠNH TRANH
Hotel Link giúp doanh nghiệp của bạn phát
triển bền vững. Luôn đặt khách hàng là ưu tiên
hàng đầu, chúng tôi cung cấp dịch vụ với mức
giá tốt nhất trên thị trường.

HỖ TRỢ TẬN TÌNH
Đội ngũ chăm sóc khách hàng phân bố toàn
quốc gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và tiếp
nhận yêu cầu hỗ trợ qua hotline, email & live
chat, chúng tôi luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.

front
desk

Front Desk là một chương trình đơn giản và trực quan, tích
hợp hoàn hảo với nền tảng đặt phòng của Hotel Link, được
thiết kế dành riêng cho các khách sạn với mô hình vừa và nhỏ.
Khi xây dựng mô hình Front Desk, Hotel Link đã tiếp thu rất
nhiều ý kiến từ khách hàng, cũng như phân tích các hệ
thống tốt nhất hiện có để có thể học hỏi và cải thiện mô
hình Front Desk và đưa ra mức giá phù hợp cho khách sạn.

https://www.hotellinksolutions.com/vi/giai-phap-cong-nghe-cho-khach-san/front-desk/

Lịch phân loại tình trạng
đặt phòng bằng màu sắc
Thông tin trên lịch cho phép nhân viên lễ tân kiểm soát tất cả
tình trạng của các đơn đặt phòng nhanh chóng. Lịch có hỗ trợ
những tính năng đặc biệt như phân loại tình trạng đặt phòng
bằng màu sắc,

thao tác kéo-thả để cập nhật nhanh, xem

thông tin booking, giá và công suất phòng.
Tất cả tính năng khách sạn cần để vận hành hàng ngày đều
trong tầm tay.

Màu sắc tình trạng đặt phòng
Mỗi đơn đặt phòng của khách sẽ được mã hóa màu để phản ánh trực quan trạng thái (hoàn
thành, đang hoạt động và xác nhận) kèm theo với một thẻ đỏ bổ sung cho các khoản thanh toán
chưa thực hiện.

Xem chi tiết đơn đặt phòng
Những thông tin cơ bản của một đơn đặt phòng sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển chuột qua tên
khách hàng. Chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn sẽ xem được toàn bộ thông tin chi tiết của khách
hàng, cho phép kiểm tra tình hình của khách (ví dụ như khách còn ở hay đã đi) hoặc có thể bổ
sung thêm các tính năng khác. Mọi thao tác trở nên dễ dàng và nhanh chóng không ngờ!

Công cụ
buồng phòng
Công cụ Buồng Phòng cho phép kiểm soát và quản lý tình trạng
dọn dẹp phòng của bộ phận dọn phòng.
Giao diện đơn giản và bắt mắt với các màu sắc đã được mã hóa,
công cụ buồng phòng giúp bạn nắm bắt rõ ràng trạng thái vệ
sinh của các phòng, từ đó bạn có thể phân công nhiệm vụ cho
bộ phận dọn phòng thông qua tin nhắn SMS để đạt hiệu quả
công việc tối đa.

Gửi email
đến khách
Front Desk của Hotel Link cho phép bạn tạo ra email mẫu gửi
khách trước khi check in (ví dụ như để nhắc nhở họ về ngày
check in và việc di chuyển tới khách sạn) và một email sau khi
khách check out (ví dụ như để cám ơn họ vì đã lựa chọn nghỉ
tại khách sạn và gửi đường link lấy ý kiến khách hàng).
Ngoài ra, khách sạn còn dễ dàng thiết lập số ngày trước / sau
khi lưu trú để gửi email cho khách.

Thêm Các Tiện
Ích Đặt Phòng
Hotel Link cung cấp công cụ để khách sạn dễ dàng tạo
nhiều tiện ích tăng thêm phân loại theo các mục, và gắn các
tiện ích đó cho đơn đặt phòng nếu khách có nhu cầu bất cứ
lúc nào.

Đặc điểm chính
PHÂN BỔ PHÒNG

KIỂM SOÁT CÔNG SUẤT PHÒNG

QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT PHÒNG

Dễ dàng phân bổ phòng cho khách

Nhân viên lễ tân luôn nắm được phòng nào

Hỗ trợ lọc các kết quả về đơn đặt phòng

bất cứ lúc nào với thao tác kéo-thả

đang được sử dụng và thông tin check-ins,

dựa trên ngày đặt phòng, ngày check-in,

thuận tiện.

check-outs.

ngày check-out.

XUẤT HÓA ĐƠN

GIÁ PHÒNG HÀNG NGÀY

TÌNH TRẠNG THANH TOÁN

Front Desk hỗ trợ xuất hóa đơn cho

Giá phòng được hiển thị ngay trên lịch, cho

Hiển thị tình trạng thanh toán của khách để

khách theo template của khách sạn.

phép bạn xác định được mức giá tốt nhất.

tránh việc quên thanh toán hoặc thanh toán
vượt giá trị.

TIỆN ÍCH TĂNG THÊM

ĐÓNG PHÒNG

GIAO DIỆN THAO TÁC THÂN THIỆN

Dễ dáng thêm các tiện ích cho đơn

Hỗ trợ khóa phòng để phục vụ cho những

Giao diện của Front Desk đơn giản nhưng

đặt phòng. Luôn cập nhật chi tiêu

mục đích như bảo trì, sửa chữa.

rất tối ưu, gồm các công cụ thân thiện và

cho dịch vụ của khách.

kèm hướng dẫn chi tiết cho các thao tác.

Ý kiến
“
khách hàng
“

Khi làm việc cùng Hotel Link, chúng tôi thấy chức năng
hệ thống phong phú, đa dạng cho phép thiết lập giá
theo nhiều cách, tạo được nhiều chương trình khuyến
mãi. Bên cạnh đó đội ngũ support luôn nhiệt tình hỗ trợ

“

Rất hài lòng với sản phẩm và đội ngũ hỗ trợ của Hotel
Link. Tuyệt vời! Đây là đối tác công nghệ tốt nhất mà
chúng tôi đã từng hợp tác.

REEF HOLIDAY APARTMENTS - Seychelles

Làm việc với Hotel Link không chỉ thúc đẩy được doanh
số và mở rộng phân phối phòng mà chúng tôi còn rất hài
lòng về sự hỗ trợ tận tình. Chính những điều này khiến
chúng tôi mong muốn hợp tác lâu dài với công ty.

mỗi khi chúng tôi cần và giải quyết vấn đề triệt để.

MƯỜNG THANH GROUP - Vietnam

HORIZON BLUE - Greece

https://www.hotellinksolutions.com/vi/

