บทที่ 1 แนะนำระบบ GENiUS iHotel

บทที่

1
แนะนำระบบ

ระบบ GENiUS iHotel เป็ นระบบบริ หำรงำนโรงแรมที่ ช่วยแก้ปัญหำแก่ผูบ้ ริ หำรในกำร
วำงแผนงำน ทั้งด้ำนกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด, กำรบริ หำรกำรเงิน และควบคุมค่ำใช้จ่ำยในอนำคต ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน และสำมำรถบันทึ กและพิมพ์รำยงำนได้ท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ นอกจำกนี้ ยงั
รองรับกำรทำงำนบนอินเตอร์เน็ต และรองรับกำรทำงำนผ่ำนระบบ Cloud Computing ทำให้สำมำรถใช้
งำนได้จำกทุกที่ ทุกเวลำและทุกอุปกรณ์ใช้งำน

ประโยชน์ ทผี่ ู้ใช้ งำนได้ รับ







ผูบ้ ริ หำร / ผูจ้ ดั กำรโรงแรม ตรวจสอบสถำนะห้องพักได้ทุกที่ ทุกเวลำ พอใจเพรำะช่วย
นำเสนอข้อมูลสถิติเพื่อกำรวำงแผนงำนในอนำคต
เจ้ำหน้ำที่ Reservation ใช้ช่วยงำนบันทึกกำรจองและดูสถำนะห้องเพื่อรับจองได้ทนั ที
เจ้ำหน้ำที่ Cashier ใช้ช่วยงำนบันทึกรำยได้และสรุ ปรำยงำนให้ผบู ้ ริ หำรได้ทนั ที
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน มัน่ ใจงำนบริ หำรติดตำมหนี้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ หมดห่วงกับหนี้สูญ
เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยซ่ อมบำรุ งและแม่บำ้ น ใช้ช่วยงำนกำรบันทึ กกำรซ่ อมแซม และกำรทำควำม
สะอำดห้องพัก
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คุณสมบัติพเิ ศษทีเ่ หนือกว่ ำ






ใช้งำนผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์, Pocket PC
และโทรศัพท์มือถือ
บันทึกรำยกำรได้พร้อมกันหลำยเครื่ อง ไม่จำกัดจำนวนผูใ้ ช้งำน
มีระบบควำมปลอดภัยที่สมบูรณ์ ปลอดภัย
ออกรำยงำนได้ทัน ที และมี ร ำยงำนครบถ้ว น ทั้ง ด้ำ นกำรจัด กำรทั่ว ไป ด้ำ นกำรบริ ห ำร
วิเครำะห์ สรุ ปผล ดูง่ำยที่สุดถึงกว่ำ 100 รำยงำน ไม่ตอ้ งสร้ำงฟอร์มรำยงำนด้วยตัวเอง

ภำพ 0101 ระบบ GENiUS iHotel

ระบบบริหำรงำนโรงแรมส่ วนหน้ ำ (Front System)
คุ ณจะไม่ประสบปั ญหำในกำรจองห้องพัก ทั้งจำกลูกค้ำหรื อหน้ำ Front, ไม่ทรำบสถำนะ
ห้องพักว่ำงหรื อไม่วำ่ งอีกต่อไป เพรำะมีระบบรองรับครบถ้วน ดังนี้
 ระบบกำรจองห้องพัก (Reservation)
 ผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ต (Web Booking)
 โทรศัพท์มือถือ
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ผ่ำนตัวแทนทัวร์
 ลูกค้ำจองเองจำกที่บำ้ น
ระบบจองห้องจัดเลี้ยง
ระบบ Check in - Check out
ระบบเรี ยกเก็บเงิน (Cashier)
ระบบแม่บำ้ น (House Keeping)
ระบบซ่อมบำรุ ง (Engineer)








โดดเด่ นด้ วยคุณสมบัตพิ เิ ศษ

สำมำรถกำหนดรหัสผ่ำนและสิ ทธิกำรใช้งำนของพนักงำน

สำมำรถกำหนดชนิด - ประเภทห้องพัก, กำหนดรำคำห้องพักทั้งช่วงปกติหรื อช่วงเทศกำล
และจัดเป็ นแพ็คเกจ

สำมำรถกำหนดรำคำห้องพักในกำรคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มได้ท้ งั แบบ Exclusive และ
Inclusive

สำมำรถกำหนดรำคำห้องพักกับรำคำอำหำรเช้ำให้รวมหรื อแยก

สำมำรถรับกำรจองทั้งแบบ FIT, Group, Package, Contact Rate, History, Web Site

ช่วยลดกำรทำงำนที่ซ้ ำซ้อนในกำรจองห้องพัก

ระบบบริ หำรห้อง ย้ำยห้อง, รวมห้อง, แยกหรื อรวมบิลค่ำห้องพัก

สำมำรถเรี ยกดูสถำนะห้องพักได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลำ โดยมี Status Bar ทำให้ทรำบว่ำห้องใด
มีลูกค้ำเช็คอิน, ห้องใดเช็คเอำท์ไปแล้ว, ห้องสวน, ห้องใดแม่บำ้ นต้องไปทำควำมสะอำด,
ห้องใดชำรุ ดต้องส่งช่ำงเข้ำซ่อม, ห้องใดอยูใ่ นช่วงระหว่ำงกำรซ่อมยังไม่แล้วเสร็ จ เพื่อ
เตรี ยมกำรขำยอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

สำมำรถบันทึกกำรจองห้องจัดเลี้ยง, สร้ำงใบสัง่ งำนเมื่อลูกค้ำจ้องห้องจัดเลี้ยง และ
ผูร้ ับผิดชอบในแผนกต่ำงๆ สำมำรถเรี ยกดูใบสัง่ งำนได้
 ระบบเรี ยกเก็บเงินได้ท้ งั เงินสด, เช็ค, เครดิตกำร์ ด, เครดิตเรี ยกเก็บภำยหลัง ช่วยลดควำม
ผิดพลำดเรื่ องกำรคำนวณยอดเงินต่ำง ๆ

ระบบแม่บำ้ น, ระบบซ่อมบำรุ ง
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รำยงำนทีส่ ำคัญ แยกตำมผู้ใช้ งำน
 รำยงำนสำหรับพนักงำนต้อนรับ ได้แก่
รำยงำนกำรจองห้อง
รำยงำนกำรเช็คอินและเช็คเอำท์ ทั้งจำกหน้ำ Front และจำกพันธมิตรธุรกิจ
รำยงำนลูกค้ำที่จองห้องแล้วยกเลิก
รำยงำนลูกค้ำที่จองห้อง ทั้งที่ชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระ แต่ไม่เข้ำพักและไม่โทร
ยกเลิก
รำยงำนกำรเข้ำพักของลูกค้ำทั้งหมด เพื่อกำรค้นหำ


รำยงำนสำหรับแคชเชียร์ ได้แก่
รำยงำนกำรทำงำนของแคชเชียร์ในรอบนั้นๆ
รำยงำนกำรจัดเตรี ยมอำหำรเช้ำสำหรับลูกค้ำ
รำยงำนลูกค้ำที่เข้ำพักฟรี เช่น แขกของผูบ้ ริ หำร, ไกด์
สำมำรถพิมพ์ใบกำกับภำษี, ใบ Register, สลิปเพื่อเรี ยกเก็บเงินกับลูกค้ำ, ใบยืนยัน
กำรจองกรณี จองผ่ำนเว็บ



รำยงำนสำหรับผูต้ รวจสอบ ได้แก่
รำยงำนค่ำห้องพักคงค้ำง
รำยงำนส่วนลดต่ำงๆ
รำยงำนรำยได้ค่ำอำหำรเช้ำ
รำยงำนรำยได้จำกเตียงเสริ ม
รำยงำนรำยได้จำกไกด์
รำยงำนค่ำตอบแทนไกด์
รำยงำนรำยได้ท้ งั หมด โดยแบ่งเป็ นค่ำห้อง, ค่ำอำหำร, ค่ำมินิบำร์, ค่ำซักรี ด,
ค่ำบริ กำรสปำ, อื่นๆ



รำยงำนสำหรับแม่บำ้ นและช่ำงซ่อมบำรุ ง ได้แก่
 รำยงำนสต็อกมินิบำร์ , สต็อกส่ วนซักรี ด, สต็อกอะไหล่ในกำรซ่อมบำรุ ง
- รำยงำนค่ำบำรุ ง, ซ่อมแซมห้องพัก
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รำยงำนสำหรับผูบ้ ริ หำร ได้แก่
- รำยงำนประมำณกำรรำยได้ท้ งั แบบละเอียดและแบบสรุ ป
- รำยงำนวิเครำะห์รำยได้เพื่อผูบ้ ริ หำร
- รำยงำนวิเครำะห์ค่ำห้องที่จดั เป็ นแพ็คเกจ
- รำยงำนรำยได้ท้ งั ปี จำกรำยได้ทุกประเภท ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุ ป
- รำยงำนรำยได้ท้ งั ปี จำกรำยได้ค่ำห้องพัก เปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ว
- รำยงำนวันเกิดและสัญชำติของลูกค้ำที่เคยเข้ำพัก สำหรับฝ่ ำยลูกค้ำสัมพันธ์
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