
Booking Engine

Bezpośredni system rezerwacji dla Twojego hotelu



Każdy klient dokonując rezerwacji bezpośrednio 
w hotelu, nie ponosząc kosztów prowizji, może 
wydać więcej pieniędzy podczas pobytu niż 
klient korzystający z usług e-pośredników tury-
stycznych, przy dokładnie tej samej usłudze 
i produkcie.

Zacznij już dziś
i przestań tracić pieniądze.

Sukcesywna reorientacja działań bizneso-
wych w stronę „bezpośrednią” jest najlep-
szym rozwiązaniem. 



System Rezerwacji Bookassist jest głównym 
modułem naszego Rozwiązania Rezerwacji Bez-
pośredniej z pełnym zakresem usług dla Hote-
li, który obejmuje także Inteligentny Projekt 
Strony Internetowej Systemu Zarządzania 
Treścią, Cyfrowy Marketing oraz Zarządza-
nie Dystrybucją.
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Zaletą Bookassist, która wyróżnia ten system na tle konkurencji, jest 
ścisła integracja naszej technologii rezerwacji z naszym Marketin-
giem Cyfrowym oraz usługami związanymi z Inteligentnym Pro-
jektem Strony Internetowej i Systemem Zarządzania Treścią. 
Umożliwia ona wymianę najważniejszych danych pomiędzy nimi oraz 
kooperację przebiegającą bez zakłóceń, która przyczynia się do mak-
symalizacji dostrzegalności Waszego hotelu oraz dynamizacji konwer-
sji poprzez eliminację przeszkód napotykanych podczas rezerwacji.
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Zoptymalizowany, 
aby zmaksymalizować 
konwersję

Aby system rezerwacji używany przez Was był efektywny, musi wy-
kazywać zdolność do ustawicznej i konsekwentnej zmiany statusu 
poszukujących w rezerwujących. Właśnie w tym Bookassist ma prze-
wagę nad konkurencją.

Analizujemy schematy w odniesieniu do klientów i two-
rzymy naszą technologię rezerwacji tak, aby spełniała 
ich wymagania. Dostarczamy Wam także spersona-
lizowaną, zlokalizowaną, profesjonalną Administrację 
Biznesem Online, pozwalającą na stałe podnoszenie 
wydajności Waszego biznesu hotelarskiego w Inter-
necie.



Ponad 20 walut oraz ponad 20 opcji językowych, 
w tym języków pisanych od prawej do lewej;
Opcja umożliwiająca wybór liczby pokoi, jak i lokatorów;
Możliwość wprowadzenia bonu i kodu promocyjnego;
Dynamiczny podgląd zniżek;
Galeria z pełnowymiarowymi zdjęciami oraz miniaturami dużych obrazów;
Dynamiczne obliczanie cen pokojów 
w oparciu o obłożenie, wiek dzieci oraz datę;
Wybór spośród wielu wariantów i różnych opcji zapłaty;
Pasek boczny z możliwością konfiguracji ofert specjalnych.

Nowoczesny
interfejs 
użytkownika
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Łatwa
konfi gurcja
pokoi

System Rezerwacji obejmuje także łatwą konfi gura-
cję pokoi dla dorosłych/dzieci z cenami dostosowy-
wanymi dynamicznie z uwzględnieniem lokatorów, jak 
również oferuje możliwość konfi guracji opcji pełnego/
niepełnego wyżywienia i planu posiłków, których cena 
może również uwzględniać wiek dziecka.

Dostępne są dodatkowe opcje promocji dotyczące sprzedaży 
dodatków po wyższej cenie ze względu na pokój, dzień lub pobyt.



Przechwyć klienta 
dzięki bezpośredniej rezerwacji! 

Dlaczego nie zaproponować klientowi alternatywnego zakwate-
rowania już na etapie dokonywania rezerwacji w Systemie Rezer-
wacji, zamiast odsyłać go do e-pośrednika turystycznego, gdy hotel 
jest już pełen?

Możecie nawiązać współpracę z innymi hotelami 
o podobnych zapatrywaniach i pomagać sobie na-
wzajem w mobilizacji bezpośredniego biznesu. 

Takie możliwości tylko z Systemem Rezerwacji Bo-
okassist.
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Interaktywny
kalendarz cenowy 

Dynamiczna i interaktywna opcja Elastycznych Ter-
minów w Systemie Rezerwacji, z unikalnym Kalen-
darzem Cenowym, sprawia, że znalezienie idealnego 
pakietu nie jest niczym trudnym.

Ponieważ jest ona zoptymalizowana pod kątem in-
terfejsów dotykowych, w kalendarzu można szybko 
i płynnie przeglądać miesiące, a nawet lata z dokład-
nymi cenami, pokazującymi najlepsze propozycje dla 
każdego typu pokoju.

Zobacz na fi lmie
jak działa 
nasz interfejs



Administracja 
i raportowanie

Większość innych systemów rezerwacji na rynku zmusza do konfi-
gurowania pokoju według ich określonej struktury. Z kolei Bookassist 
zapewnia elastyczność w konfiguracji pokoju, jak i w tym, jak oferta 
jest wyświetlana Waszym klientom.

Zapewniamy Wam szczegółowe inteligentne raportowanie, aby po-
móc w podejmowaniu ważnych decyzji.

Dzięki pracy z Dostawcą Wiodącej na Świe-
cie Technologii Rezerwacji uzyskacie dostęp 
do jednego z najefektywniejszych na rynku 
i wiodących w branży sposobów informowania, 
z setkami konfigurowalnych raportów w za-
kresie wydajności oraz dynamicznymi grafa-
mi i potężnym zestawem powiadomień syste-
mowych ostrzegających o niskiej dostępności 
wynikającej ze sprzedaży pokoi.

System Rezerwacji Bookassist jest zintegrowany z Google Analytics 
API, będzie również bezproblemowo działał z Waszą stroną interne-
tową, dostarczając analiz opłat, cent po cencie, za kliknięcia w linki 
sponsorowane oraz analiz wydatków na marketing cyfrowy meta-wy-
szukiwania.



Spersonalizowane 
administrowanie 
biznesem online 

Jeżeli zdecydujecie się na wymianę swojej obecnej technologii 
rezerwacji na nasz system rezerwacji, w którym klient stawia-
ny jest na pierwszym miejscu, natychmiast dostrzeżecie wzrost 
konwersji. Od dawna uważamy, że hotele stać na więcej, wyzna-
jemy więc podejście wysoce spersonalizowanego partnerstwa, 
skrojonego na miarę oraz na miarę specyficznych potrzeb Wa-
szego hotelu.

Osiągamy te cele poprzez pomoc w budowaniu Waszej marki 
online i zmniejszaniu Waszej zależności od podmiotów trzecich. 
Nasz zespół wesprze Was w odzyskiwaniu kontroli nad Waszą 
marką, cenami, zapasami i, co najważniejsze, Waszym klientem.

Nie zostawiamy Was samych z technologią, którą 
tylko dostarczyliśmy. Jesteśmy Waszym partnerem, 
oferującym pomoc w:

• Zdobyciu większej liczby rezerwacji bezpośrednich, dokona-
nych online. Zwiększ swoją sprzedaż wewnętrzną na etapie 
rezerwacji

• Poprawieniu sprzedaży wewnętrznej na etapie rezerwacji

• Podniesieniu marży zarówno z rezerwacji bezpośrednich,       
jak i pośrednich



Zindywidualizo-
wane zarządzanie 
firmą online, aby 
zwiększyć liczbę 
konwersji

Managerowie z zespołu Bookassist to przeważnie 
byli hotelarze, rozumiejący wyzwania stojące przed 
biznesem hotelarskim. Ich jedynym celem jest pomoc 
w osiągnięciu przez Wasz hotel jego najwyższego 
potencjału w odniesieniu do rezerwacji bezpośrednich. 
Ci z naszych klientów, którzy odnieśli największy 
sukces, to firmy, które w pełni korzystają z naszego 
partnerstwa, uwzględniając porady naszych ekspertów 
oraz współpracując z nami w celu osiągnięcia zwyżki 
w rezerwacjach bezpośrednich. 

Wasz opiekun klienta będzie z Wami współpracował 
we wszystkich kwestiach, które są kluczowe dla 
odniesienia sukcesu w rezerwacji bezpośredniej. Jest 
dużo do zrobienia!



Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo cyfrowe traktowane jest przez nas 
bardzo poważnie.

Bookassist przechodzi regularne audyty bezpieczeń-
stwa, nasza technologia spełnia wszystkie wymagania 
Standardów bezpieczeństwa danych PCI (PCI 
DSS). Nasza fi rma jest także zarejestrowanym Visa 
Merchant Agent.

Bardzo poważnie 
traktujemy
bezpieczeństwo 
cyfrowe.



Zdolność
przyłączeniowa

Technologia Bookassist jest zgodna z OTA/HTNG/
XML. Oznacza to, że nasze systemy używają tych 
samych języków, co większość systemów zarządzania 
obiektami, moderatorzy kanałów oraz kanały 
e-pośredników turystycznych.

Nasi Certyfi kowani partnerzy to między innymi: Micros Fidelio dla 
Opery oraz Fidelio Suite, Channel Rush, Protel, Figaro, Parity Rate, 
Softbrands Portfolio, hostpms, Millennium Soft, Yield Planet, Rate 
Wise, Media Log, GPDati Roomshop, Hotelpartner GmbH, LeoPortals, 
NewHotel, GMS. 
Stale tworzymy powiązania dla naszej listy kompatybilności i ją 
aktualizujemy.



Łączność Bookassist jest w pełni zintegrowany z największymi 
platformami Meta-Wyszukiwania. Ma on bezpośrednie 
połączenie z Google Hotel Finder oraz Trivago, 
jest również jest partnerem premium TripAdvisor 
TripConnect. 

Tak więc Wasze stawki i dostępność mogą zostać przekazane 
niektórym z największych źródeł ruchu internetowego prosto 
z systemu rezerwacji. Nasz Cyfrowy Marketing wspiera tę 
łączność poprzez pełnowymiarową administrację każdej z platform 
w celu uwzględnienia zarządzania ofertami oraz bieżące wsparcie, 
zapewniające optymalne zyski płynące ze zdolności przyłączeniowej 
meta-wyszukiwania.



Technologia Grup 
Hotelowych

System Rezerwacji Bookassist ma również zasto-
sowanie do grup wielu hoteli. Wykorzystanie naszej 
technologii dla grup hotelowych oznacza, iż klienci 
mogą zobaczyć wszystkie hotele na jednej stronie, co 
umożliwi ich łatwe porównanie. Mogą oni łatwo prze-
glądnąć całą grupę pod względem dostępności oraz 
stawek, przeszukać wyłącznie wybrany rejon geogra-
ficzny, bądź też sprawdzić dostępność pokoi pokazy-
waną w czasie rzeczywistym bezpośrednio w podglą-
dzie mapy.

Natomiast klienci znajdujący się na stronie interneto-
wej konkretnego hotelu mogą otrzymać automatyczne 
rekomendacje innych hoteli w grupie, w sytuacji, gdy 
wystąpi problem z dostępnością. Sprzedaż krzyżowa 
w grupie jest bardzo prosta.



Twój mobilny
hotel

Ludzie coraz częściej robią rezerwacje, będąc w ruchu. 
Stanowią oni najszybciej powiększający się segment 
rezerwacji online. 

Główna droga do Waszego obiektu wiedzie w komórce w dalszym  
ciągu poprzez wyszukiwanie. Aby uchwycić popyt, potrzeba 
dynamicznej witryny lub aplikacji internetowej, w której jedno 
dotknięcie na komórce wystarczy, aby uzyskać wyniki wyszukiwania. 
W tym krytycznym momencie bezużyteczna okaże się pierwsza 
aplikacja z brzegu.

Wasze rozwiązanie mobilne musi oferować wybór 
języków, recenzje, mapy oraz wyznaczanie trasy; musi 
być zintegrowane z mediami społecznościowymi,             
a także stwarzać możliwość robienia zdjęć i kręcenia 
filmów oraz, oczywiście, musi zapewniać w pełni 
funkcjonalny system rezerwacji.



Twój mobilny
hotel

Zespół Projektantów Stron Internetowych Bookassist 
opracowuje zaawansowane, dynamiczne witryny 
internetowe z technologią skoncentrowaną na 
potrzebach hoteli. Nasza technologia mobilna 
obejmuje całkowicie elastyczny mobilny system 
rezerwacji, aby zapewnić Waszym klientom najlepsze 
możliwe doświadczenia podczas korzystania z każdej 
z platform.

Od roku 2010 technologia 
mobilna Bookassist została 
wykorzystana już przez setki 
hoteli, a w 2013 zdobyła 
nagrodę EyeforTravel 
Mobile Innovation Award.



Wiodący na świecie dostawca  technologii  silników
rezerwacji World Travel Awards 2012, 2013, 2014.
Bookassist jest jedynym na świecie hotelowym systemem 
rezerwacji, który wygrał ten konkurs trzy razy z rzędu!



Co możemy 
dla Ciebie zrobić?

Bookassist Polska
ul.Lwowska 1 lok. 401-403

30-548 Kraków
office.polska@bookassist.com

support.polska@bookassist.com
www.bookassist.com


