รายละเอียด GENiUS iHotel

www.genius-ihotel.com

Online eBusiness Will Change Your Life
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กร
นับเป็ น
หัวใจสาคัญสู่ความสาเร็ จไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจประเภทใด บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาระบบ
ซอฟต์แวร์ช้ นั นาของประเทศ ที่เติบโตมานานกว่า 19 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมัน่
บุกเบิกและเร่ งสร้างสรรค์พฒั นาระบบงานที่เปี่ ยมประสิ ทธิภาพ รองรับความต้องการของผูบ้ ริ หารลุล่วงอย่างไร้อุปสรรค
สนับสนุนธุรกิจประเภทโรงแรม, รี สอร์ท, เกสต์เฮ้าส์, โฮสเทล, ที่พกั และร้านอาหาร ทุกขนาด ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วย
รากฐานการบริ หารที่แข็งแกร่ ง วางใจได้กบั ทีมงานมืออาชีพ และตัวแทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ มีผชู ้ ่วยทางธุรกิจ ที่พร้อม
บริ การด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ
บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ของคนไทยที่พฒั นา โปรแกรมระบบบริ หารงานโรงแรม
GENiUS iHotel ระบบจองห้องพักออนไลน์ Hotel Booking Online System และระบบบริ หารงานร้านอาหาร GENiUS
iRestaurant ของไทยที่รองรับการทางานบนอินเตอร์เน็ต พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการ
ทางานผ่านระบบ Cloud Computing และใช้งานได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้
งานและความสะดวกของคนไทยอย่างแท้จริ ง และช่วยลดรายจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ออกนอกประเทศได้หลายร้อยล้านบาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงานโรงแรมสาหรับช่วยการบริ หารงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร ในการวางแผนงานทั้งด้านการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด, การบริ หารการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงานโรงแรมที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถบันทึกและพิมพ์รายงานได้ท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการเสี ยค่าลิขสิ ทธิ์ระบบบริ หารงานโรงแรมจากต่างประเทศ

ประโยชน์ ที่ผ้ใู ช้ งานได้รับ


ผูบ้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การโรงแรม พึงพอใจ เพราะคุม้ ค่าการลงทุนในทุกๆ ด้าน ดังนี้
 บริ หารจัดการรายได้ ได้อย่างรวดเร็ ว มีรายงานวิเคราะห์สรุ ปยอดรายได้ สามารถนาเสนอข้อมูลสถิติเพื่อ
การวางแผนงานในอนาคต และสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ
 ควบคุมการลงทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียวก็ใช้งานได้
- ลงทุนระบบอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย
- ไม่ตอ้ งลงทุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลักแสน
- ไม่ตอ้ งจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์โรงแรม ราคาหลักแสนถึงหลักล้าน
- ไม่ตอ้ งเสี ยค่าดูแลรักษาระบบหลักแสนทุกปี
 บริ หารจัดการคนในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ั กิจการ ต่อลูกค้าและคู่คา้
 สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กบ
เจ้าหน้าที่ Reservation ใช้ช่วยงานบันทึกการจองและดูสถานะห้องเพื่อรับจองได้ทนั ที
เจ้าหน้าที่ Cashier ใช้ช่วยงานบันทึกรายได้และสรุ ปรายงานให้ผบู ้ ริ หารได้ทนั ที
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน มัน่ ใจงานบริ หารติดตามหนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่มีปัญหากับหนี้สูญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุ ง ใช้ช่วยงานการบันทึกการซ่อมแซม สามารถตรวจสอบประวัติ และสรุ ปค่าใช้จ่ายการซ่อม
บารุ งได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแม่บา้ น ใช้ช่วยงานการบันทึกการทาความสะอาดห้องพัก ทาให้ทางานได้อย่างครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ไม่ตอ้ งดูแลซอฟต์แวร์ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีเวลาในการดูแลงานอื่นๆ
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เชื่ อมโยงการทางานอย่างลงตัว

ระบบบริ หารงานโรงแรม GENiUS iHotel พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการ
ทางานผ่านระบบ Cloud Computing มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิภาพเหมาะสาหรับผูป้ ระกอบการ
โรงแรม และรี สอร์ท เปิ ดให้บริ การเป็ นสมาชิกรายเดือน สามารถบริ หารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกับสามารถสร้างเป็ น
Internet Community ของตัวเองขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งลูกค้า คูค่ า้ บริ ษทั ในเครื อ และสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัย พร้อมกับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผใู ้ ช้กาหนด ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการ
บริ หารและการจัดการทรัพยากร แทนที่ตอ้ งรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มาเป็ นแบบการร่ วมมือกัน (Collaboration)

คุณสมบัตพิ เิ ศษที่เหนือกว่า
 ใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์, Tablet และโทรศัพท์มือถือ
 บันทึกรายการได้พร้อมกันหลายเครื่ อง ไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้งาน
 มีระบบความปลอดภัยเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผูใ้ ช้แต่ละคน ทาให้ขอ้ มูลมีความปลอดภัยจากผู ้
ไม่ได้รับอนุญาต และเป็ นความลับ
 ออกรายงานได้ทนั ที และมีรายงานครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการทัว่ ไป ด้านการบริ หาร วิเคราะห์ สรุ ปผล ด้วย
รายงานมาตรฐาน ไม่ตอ้ งสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง
 สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรายได้ของโรงแรมได้เอง เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม
 เชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของข้อมูล เพราะมีระบบการสารองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็ นมาตรฐาน
 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน สาหรับพันธมิตร หรื อโรงแรมมีสาขาในเครื อ
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ระบบบริหารงานโรงแรมส่ วนหน้ า (Front System)
คุณจะไม่ประสบปั ญหาในการจองห้องพักทั้งจากลูกค้าหรื อหน้า Front การไม่ทราบสถานะห้องพักว่างหรื อไม่
ว่างอีกต่อไป เพราะมีระบบรองรับครบถ้วน ดังนี้
 ระบบการจองห้องพัก (Reservation System)
 ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Web Booking)
 โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
 ผ่านตัวแทนทัวร์ (Agency)
 ลูกค้าจองเองโดยตรง
 ระบบจองห้องจัดเลี้ยง
 ระบบ Check In - Check Out
 ระบบเรี ยกเก็บเงิน (Cashier System)
 ระบบแม่บา้ น (House Keeping System)
 ระบบซ่อมบารุ ง (Engineering System)

โดดเด่ นด้ วยคุณสมบัตพิ เิ ศษ








สามารถกาหนดรหัสผ่านและสิ ทธิการใช้งานของพนักงาน
สามารถกาหนดชนิด - ประเภทห้องพัก, กาหนดราคาห้องพักทั้งช่วงปกติหรื อช่วงเทศกาลและจัดเป็ นแพ็คเกจ
สามารถกาหนดราคาห้องพักในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ท้ งั แบบ Exclusive และ Inclusive
สามารถกาหนดราคาห้องพักกับราคาอาหารเช้าให้รวมหรื อแยก
สามารถรับการจองทั้งแบบ FIT, Group, Package, Contact Rate, History, Web Site
ช่วยลดการทางานที่ซ้ าซ้อนในการจองห้องพัก
ระบบบริ หารห้อง ย้ายห้อง, รวมห้อง, แยกหรื อรวมบิลค่าห้องพัก
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สามารถเรี ยกดูสถานะห้องพักได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเตรี ยมการขายอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการปฏิบตั ิงาน
ของส่วนงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว เช่น
 มี Status Bar แสดงสถานะในแต่ละห้องพัก ว่ามีลูกค้า Check In อยู,่ ลูกค้า Check Out แล้วแต่ยงั ไม่ทา
ความสะอาด, ห้องว่างพร้อมขาย, ห้องที่ตอ้ งทาความสะอาด, ห้องชารุ ด ต้องให้ช่างเข้าซ่อม, ห้องอยู่
ระหว่างการซ่อมยังไม่แล้วเสร็ จ เป็ นต้น
สามารถบันทึกการจองห้องจัดเลี้ยง, สร้างใบสัง่ งานเมื่อลูกค้าจองห้องจัดเลี้ยง และผูร้ ับผิดชอบในแผนกต่างๆ
สามารถเรี ยกดูใบสัง่ งานได้
ระบบเรี ยกเก็บเงินได้ท้ งั เงินสด, เช็ค, เครดิตการ์ด, เครดิตเรี ยกเก็บภายหลัง ช่วยลดความผิดพลาดเรื่ องการ
คานวณยอดเงินต่าง ๆ
บริ หารจัดการระบบงานแม่บา้ น และระบบงานซ่อมบารุ ง

รายงานที่สาคัญ แยกตามผู้ใช้ งาน






รายงานสาหรับพนักงานต้อนรับ ได้แก่
 รายงานการจองห้องพัก (Reservation Report)
 รายงานการ Check In – Check Out ของลูกค้าในแต่ละวัน (Arrival / Departure List Report)
 รายงานลูกค้าที่จองห้องแล้วและยกเลิก (Reservation Cancelation Report)
 รายงานลูกค้าที่จองห้องแล้วแต่ไม่แจ้งยกเลิก ทั้งที่ชาระเงินและยังไม่ชาระ (Reservation No Show
Report)
 รายงานการเข้าพักของลูกค้าในแต่ละวัน (Inhouse Report)
 รายงานการจัดเตรี ยมอาหารเช้าสาหรับลูกค้า (ABF Plan Report)
รายงานสาหรับแคชเชียร์ ได้แก่
 รายงานการทางานของแคชเชียร์ ในแต่ละรอบ (Cashier Close Session Report)
 สามารถพิมพ์เอกสารสาคัญต่าง ๆ เช่น
- ใบ Folio สาหรับให้ลูกค้าเพื่อเป็ นหลักฐานการชาระเงิน
- ใบยืนยันการจองห้องพัก (Confirm Reservation)
- รายงานภาษีขาย
- รายงานสมุดจดนามผูพ้ กั (ร.ร.4) สาหรับนาส่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)
รายงานสาหรับผูต้ รวจสอบ Night Audit ได้แก่
 รายงานการทางานของแคชเชียร์ทุกรอบในแต่ละวัน (Cashier Posting Journal Report)
 รายงานสรุ ปการรับชาระของแคชเชียร์ แต่ละรอบ (Cashier Account Summary Report)
 รายงานรายได้ค่าอาหารเช้า (ABF Plan Report)
 รายงานรายได้ค่าห้องพักแยกตามประเภทลูกค้า (Business Source Report)
 รายงานรายได้จากเตียงเสริ ม (Extra Bed List Report)
 รายงานลูกค้าที่เข้าพักฟรี เช่น ลูกค้าของผูบ
้ ริ หาร, ไกด์ (Complimentary Report)
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รายงานสาหรับแม่บา้ น
 รายงานสถานะห้องพัก เพื่อทาความสะอาดในแต่ละวัน (Current Room Status)
 รายงานความเคลื่อนไหวสิ นค้าส่วนมินิบาร์ (MiniBar Stock Card)
รายงานสาหรับช่างซ่อมบารุ ง
 รายงานความเคลื่อนไหววัสดุและอุปกรณ์การซ่อมบารุ ง (Engineer Stock Card)
รายงานสาหรับผูบ้ ริ หาร ได้แก่
 รายงานสรุ ปภาพรวมเพื่อการวิเคราะห์ (Hotel Summary Report)
 รายงานสถิติการขายห้องพัก และสรุ ปรายได้เพื่อผูบ
้ ริ หาร (Room Statistics and Revenue Report)
 รายงานประวัติรายได้ยอ้ นหลังและประมาณการรายได้ล่วงหน้า (Room History and forecast Report)
 รายงานสรุ ปรายได้แจกแจงรายเดือน (Revenue by Payment (Monthly) Report)
 รายงานสรุ ปรายได้ท้ งั ปี (Revenue by Payment (Yearly) Report)
 รายงานรายชื่อลูกค้า (Guest List Report)

Marketing
หน้าที่ 6 / 14
SP-รายละเอียด GENiUS iHotel
SP-MKT-185-04
บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
12/12/17
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ ด 41 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-3959 โทรสาร 0-2575-3963 Web Site : www.GENiUS-ihotel.com E-mail : info@thaisoftware.co.th

รายละเอียด GENiUS iHotel

ระบบจองห้ องพักออนไลน์ (Hotel Booking Online System)
คุณจะไม่พลาดโอกาสทางการตลาด โดยที่ ลูกค้าสามารถทราบสถานะการจองห้องพักได้ทนั ที เพราะมีระบบ
รองรับครบถ้วน ดังนี้
 ระบบการจองห้องพักโดยลูกค้าจองเองผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม สามารถจองผ่าน PC, Notebook, Tablet,
Smart Phone

โดดเด่ นด้ วยคุณสมบัติพเิ ศษ










สามารถกาหนดรายละเอียดโปรโมชัน่ ชนิด - ประเภทห้องพัก, กาหนดราคาห้องพักทั้งช่วงปกติหรื อช่วง
เทศกาลและจัดเป็ นแพ็คเกจ
สามารถบันทึกการจองห้องพักจากลูกค้าได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม
สามารถบันทึกวัน เดือน ปี ที่ลูกค้าจะเข้าพักล่วงหน้าได้ไม่จากัดช่วงเวลา
สามารถบันทึกจานวนห้องที่จะจองได้ไม่จากัด ขึ้นกับจานวนห้องที่กาหนดไว้
สามารถทราบได้วา่ ช่วงเวลาที่ลูกค้าจองนั้น ห้องว่างหรื อไม่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริ หารงานส่วนหน้า (Front) แสดงรายละเอียดเมื่อมีลูกค้าจองห้องพัก
ช่วยลดการทางานที่ซ้ าซ้อนในการจองห้องพัก
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเรี ยกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต (โดยทางโรงแรมเป็ นผูต้ ิดต่อผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ) ช่วยลด
ความผิดพลาดเรื่ องการคานวณยอดเงินต่าง ๆ
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ระบบบริหารงานร้ านอาหาร (GENiUS iRestaurant System)
คุณจะไม่ประสบปั ญหาความล่าช้าในการสัง่ อาหารไปยังห้องครัว, การเรี ยกเก็บค่าอาหารรวมเข้าห้องพัก, การคิด
ต้นทุนสาหรับอาหารที่จดั เป็ นชุดอีกต่อไป เพราะมีระบบรองรับครบถ้วน ดังนี้
 ระบบการจอง, ย้าย, รวมโต๊ะ
 ระบบสร้างเมนูอาหาร
 ระบบสัง่ อาหารผ่านเครื่ อง Tablet, Smart phone
 ระบบพิมพ์ใบสัง่ อาหารเข้าห้องครัว และบาร์ เครื่ องดื่ม
 ระบบการโอนค่าอาหารเข้าห้องพัก
 ระบบพิมพ์บิลได้ท้ งั ไทย, อังกฤษ
 ระบบสิ นค้าคงคลัง

โดดเด่ นด้ วยคุณสมบัติพเิ ศษ











สามารถกาหนดรหัสผ่านและสิ ทธิการใช้งานของพนักงานได้ไม่จากัด
กาหนดจานวนโต๊ะอาหารได้ไม่จากัด และกาหนดโซนที่ต้งั ได้
รองรับการเปิ ดบิลได้ไม่จากัด
รองรับการสร้างรายการอาหารได้ท้ งั อาหารจานเดียว, เป็ นชุด สามารถกาหนดส่วนประกอบของอาหารได้ เพื่อ
ใช้ในการคานวณต้นทุน และจัดการอย่างมีระบบ เพื่อเตรี ยมการขายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สามารถกาหนดราคาได้ท้ งั รวมภาษีและค่าบริ การ, แยกภาษีและค่าบริ การ
สามารถกาหนดส่วนลดแบบต่างๆ ได้ในรู ปแบบของเปอร์เซ็นต์ หรื อเป็ นจานวนเงิน
สามารถกาหนดงบ Entertain และงบ OC. ให้ผบู ้ ริ หารสาหรับทานเอง หรื อสาหรับผูบ้ ริ หารเชิญลูกค้ามา
สามารถทาการจองโต๊ะ, ย้าย-รวมโต๊ะ, แยก-รวมบิล, ยกเลิกรายการอาหาร, ยกเลิกบิล
สามารถทราบสถานะโต๊ะในร้านได้วา่ โต๊ะใดว่าง หรื อไม่วา่ ง เพื่อให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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พนักงานรับ Order อาหารผ่านเครื่ อง Computer แบบสัมผัส, Tablet, Smart phone
พิมพ์รายการสัง่ อาหารแยกห้องครัวได้ไม่จากัด เช่น ครัวอาหารไทย, ครัวอาหารนานาชาติ, ครัวอาหารญี่ปุ่น,
บาร์เครื่ องดื่ม เป็ นต้น
สามารถแสดงรายการอาหารที่ลูกค้าสัง่ ได้ทางจอคอมพิวเตอร์ (Kitchen Screen) ในห้องครัว
ลูกค้าสามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ เงินสด, เครดิตการ์ด, Voucher , เซ็นบิลเข้ารวมจ่ายกับห้องพัก
สามารถรองรับการจ่ายเงินหลายสกุลเงิน และค่าทิป
สามารถพิมพ์ สลิปเพื่อเรี ยกเก็บเงินกับลูกค้า (Long Bill), พิมพ์ใบกากับภาษี ได้ท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษ
สามารถพิมพ์สลิปรายการอาหารที่ยกเลิกให้หอ้ งครัว
สามารถรับโอนลูกค้าจากพันธมิตรธุรกิจแห่งอื่นๆ เช่น ห้องอาหารอื่น, โรงแรม และรี สอร์ท เป็ นต้น
ช่วยลดความผิดพลาดเรื่ องการคานวณยอดเงินต่าง ๆ
ช่วยลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนในระบบอี่น ๆ เพราะสามารถโอนข้อมูลค่าอาหารเข้ารวมกับค่าห้องพักได้

รายงานทีส่ าคัญ แยกตามผู้ใช้ งาน




รายงานสาหรับแคชเชียร์ ได้แก่
 รายงานสรุ ปแคชเชียร์ ปิดบิลหรื อปิ ดรอบการทางาน
 รายงานการยกเลิกบิล (การยกเลิกบิลจะต้องมีรหัสผ่านของผูบ
้ ริ หาร)
 รายงานรายได้จากการขายอาหารทุกประเภท ทั้งอาหารคาว, อาหารหวาน, อาหารว่าง, เครื่ องดื่ม ฯลฯ
ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุ ป
รายงานสาหรับผูต้ รวจสอบ ได้แก่
 รายงานรวมยอดประเภทการรับชาระ
 รายงานแจกแจงยอดการชาระด้วยบัตรเครดิต, Voucher,
 รายงานแจกแจงยอดชาระจากงบ Entertain
 รายงานแจกแจงยอดชาระจากงบ OC.
 รายงานยอดชาระรวมเข้าห้องพัก
 รายงานรวมยอดส่ วนลด
 รายงานรวมยอดทิป
 รายงานใบเสร็ จรับเงิน
 รายงานใบกากับภาษี
 รายงานการยกเลิกใบเสร็ จรับเงิน
 รายงานการย้ายโต๊ะ
 รายงานการย้ายรายการอาหารระหว่างโต๊ะ
 รายงานยกเลิกรายการอาหาร
 รายงานการรับเข้า-จ่ายออก, การปรับปรุ งของส่ วนประกอบอาหาร
 รายงานสต็อกส่ วนประกอบของอาหาร
 รายงานเมนูอาหารทุกประเภท ทั้งอาหารคาว, อาหารหวาน, อาหารว่าง, เครื่ องดื่ม ฯลฯ
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รายงานสาหรับผูบ้ ริ หาร ได้แก่
 รายงานยอดขายอาหารสู งสุ ดเรี ยงอันดับ 10 อันดับ
 รายงานสรุ ปยอดรับชาระตามช่วงเวลา
 รายงานสิ นค้าคงคลัง
 รายงานการรับโอนลูกค้าจากพันธมิตรธุรกิจแห่ งอื่นๆ เช่น ห้องอาหารอื่น, โรงแรม และ รี สอร์ ท

ความต้ องการของระบบ






เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
 หน่วยประมวลผล CPU Core i3 ขึ้นไป
 หน่วยความจา RAM 4 GB ขึ้นไป
 สื่ อจัดเก็บข้อมูล Storage 500 GB ขึ้นไป
 จอภาพ Monitor 17” LCD ขึ้นไป
 เครื่ องพิมพ์ LaserJet, Inkjet, Thermal Printer (แนะนายีห
่ อ้ EPSON รุ่ น TM 82 ขึ้นไป)
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)
 ระบบปฏิบต
ั ิการ Windows, Android, iOS
การเชื่อมต่อระบบ (Data Communication)
 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง ADSL หรื อ Fibre Optic 15 MB หรื อสู งกว่า
 ระบบอินเตอร์เน็ตมือถือ Wireless ของ True, AIS, DTAC เป็ นต้น

สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับเมื่อเป็ นสมาชิก







ใช้งานเวอร์ชนั ล่าสุดตลอดการเป็ นสมาชิก บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการให้อตั โนมัติ โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งยุง่ ยากในการ
ติดตั้งโปรแกรมเอง
ขอรับปรึ กษาปั ญหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางโทรศัพท์
ให้บริ การเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทนั ที เพื่อรับทราบปั ญหา และแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด
ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
แนะนาวิธีการใช้งาน

ข้ อดีของการเป็ นสมาชิกเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อแบบสิ ทธิ์ขาด






มีเครื่ องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียวก็ใช้งานได้
จ่ายค่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย
ไม่ตอ้ งลงทุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลักแสน
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ราคาหลักแสน ถึงหลักล้าน
ไม่เสี ยค่าดูแลรักษาระบบหลักแสนทุกปี
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การบริการเสริมพิเศษ




ทีมงานวางระบบบริ หารงานโรงแรมคอมพิวเตอร์
ทีมงานที่ปรึ กษาทางด้านบริ หารงานโรงแรมคอมพิวเตอร์
ทีมงานฝึ กอบรม
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ระบบบริหารงานโรงแรมสาหรับมือถือ (GENiUS iHotel for Mobile System)
แอปพลิ เคชันสาหรับผูป้ ระกอบการ หรื อ ผูบ้ ริ หารโรงแรม รี สอร์ ท เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ที่ พกั สามารถเรี ยกดู
รายงานความเคลื่อนไหวโรงแรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งด้านการจัดการทัว่ ไป ด้านการบริ หาร วิเคราะห์ สรุ ปผล ด้วยรายงาน
มาตรฐาน แบบรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อวางแผนการขาย และการตลาด บริ หารจัดการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
ของโรงแรม รี สอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ที่พกั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีรายงานดังนี้

 My Dash Board
แสดงข้อมูลจานวนห้องว่าง, จานวนห้องที่ลูกค้าพักอยู่
จานวนห้อ งปิ ดปรั บปรุ ง และจ านวนห้องที่ ลูกค้า จะ
เช็คอิน และเช็คเอ้าท์ รวมทั้งอาหารเช้าสาหรับลูกค้า
 Arrival / Departure List
แสดงรายละเอียดลูกค้าที่จะเช็คอิน และเช็คเอ้าท์
 Room Statistics And Revenue
รายงานรายได้ และสถิติการขายห้องพัก
 Room History And Forecast
รายงานประวัติ และประมาณการขายห้องพัก

 Revenue By Folio
รายงานรายได้ตามรายการสิ นค้า
 Revenue By Agency
รายงานรายได้ตามตัวแทนจาหน่าย
 Summary Folio Item
รายงานสรุ ปรายได้ตามรายการสิ นค้า
 Room Available Forecast
รายงานประมาณการห้องพักล่วงหน้า 7 วัน
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 Business Source Report
รายงานช่องทางรายได้
 Revenue By Nationality Report
รายงานรายได้ตามสัญชาติ
 Agency Statistic Report
รายงานสถิติตามตัวแทนจาหน่าย
 Monthly / Yearly Compare Report
รายงานเปรี ยบเทียบแบบรายเดือน และรายปี

Dashboard

Real time information

กระดานวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับผูบ้ ริ หาร
สามารถเข้าใจง่ายในหน้าเดียว

ผูบ้ ริ หารเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ที ผ่านมือถื อ แท็บเล็ต
สามารถบริ หารงาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Easy to Used

Compare Report

ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาการทางาน
เหมาะสาหรับผูป้ ระกอบการโรงแรมขนาด SMEs

ตารางเปรี ยบเทียบยอดขายรายเดือน รายปี
ช่วยวิเคราะห์ และปรับแผนการทางานได้อย่างทันที

ความต้ องการของระบบ
 รองรับระบบปฏิบตั ิการ iOS 8.0 หรื อสูงกว่า บนอุปกรณ์ iPhone, iPad

ดาวน์ โหลดได้ ที่ https://goo.gl/o7YzTU
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จะดีแค่ ไหน...ถ้ าคุณมีเวลาเหลือเฟื อ สาหรั บการผลักดันให้ บริษัทเติบโตอย่ างแข็งแกร่ ง
จะดีแค่ ไหน...ถ้ าคุณสามารถสร้ างสรรค์ งานสู่ความสาเร็จ โดยที่ทุกฝ่ ายพอใจ
จะดีแค่ ไหน...ถ้ าเรื่องยุ่งยากทั้งหมด คุณจัดการได้ ง่ายดาย แค่ ปลายนิ้ว คลิก!

ซอฟต์ แวร์ ไทย ... หัวใจของเศรษฐกิจ
ผู้นำกำรผลิตและพัฒนำซอฟต์ แวร์ ที่ได้ รับมำตรฐำน ISO 9001: 2008
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