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W naszej ofercie znajdà Paƒstwo równie˝ oprogramowanie przeznaczone do obs∏ugi punktów gastronomicznych a tak˝e salonów odnowy.

SOSPA

SOGA
Profesjonalny system obs∏ugi punktów gastronomicznych SOGA
stanowi niezwykle przydatne narz´dzie wspierajàce funkcjonowanie ka˝dej restauracji, baru, kawiarni, etc. SOGA to idealne
rozwiàzanie wsz´dzie tam gdzie szybka i sprawna obs∏uga
klienta jest najwy˝szym priorytetem. IntuicyjnoÊç obs∏ugi w po∏àczeniu z nowoczesnym interfejsem zapewniajà najwy˝szà
ergonomi´ i wygod´ pracy. System zosta∏ zbudowany w taki
sposób, aby maksymalnie u∏atwiç prac´ na ekranie dotykowym
i dlatego zosta∏ wyposa˝ony w odpowiednio du˝e przyciski zapewniajàce wygod´ i przyspieszenie obs∏ugi klienta. Przejrzysty
i bardzo czytelny uk∏ad programu umo˝liwia niezwykle szybkie
opanowanie go przez pracowników - tak˝e tych mniej obytych
z komputerem. Elastyczna konstrukcja programu zapewnia
zarzàdzajàcemu systemem dowolnoÊç sposobu konfiguracji,
odzwierciedlajàc rzeczywisty uk∏ad stolików czy budow´ wygodnego menu. SOGA jako system modu∏owy daje mo˝liwoÊç
wyboru i swobodnej konfiguracji.

Program SOSPA dedykowany jest dla szeroko poj´tego sektora
us∏ug zwiàzanego z prowadzeniem zabiegów piel´gnacji urody.
Gabinety odnowy biologicznej, salony fryzjerskie i kosmetyczne,
hotelowe obiekty SPA - to w∏aÊnie z myÊlà o nich zosta∏o stworzone to oprogramowanie. Podstawowym zadaniem programu
jest umo˝liwienie optymalnego planowania zabiegów oraz wykorzystania dost´pnych urzàdzeƒ i pomieszczeƒ. W programie
zosta∏a równie˝ przewidziana funkcja pozwalajàca przygotowaç
a nast´pnie wydrukowaç grafik pracy personelu. Kolejnym udogodnieniem jakie daje program jest mo˝liwoÊç prowadzenia
magazynu towarów do sprzeda˝y bezpoÊredniej (nie wykorzystywanych podczas zabiegów). Równie˝ kwestie finansowe
z klientami b´dziemy mogli prowadziç poprzez wewn´trzny
modu∏ rozliczeniowy. Du˝ym u∏atwieniem b´dzie równie˝ cz´Êç
analityczna bazujàca na przygotowanych raportach, m.in. iloÊci
klientów, wielkoÊci obrotów, iloÊci wykonanych zabiegów, etc.
System zosta∏ zaprojektowany do pracy na jednym lub wielu stanowiskach z uwzgl´dnieniem autoryzacji oraz uprawnieƒ poszczególnych u˝ytkowników. ¸atwoÊç obs∏ugi charakteryzujàca
SOSPA sprawia, ˝e mo˝e byç wykorzystywany nawet przez
osoby nie posiadajàce doÊwiadczenia w pracy z tego typu programami.

Nowoczesny system zarzàdzania hotelem
Oprogramowanie SOHO powsta∏o przy wspó∏pracy z osobami na co dzieƒ zarzàdzajàcymi obiektami hotelowymi i jest nieustannie doskonalone zgodnie z ich sugestiami. Ju˝ na etapie projektowania du˝y nacisk po∏o˝ony zosta∏ na intuicyjnoÊç obs∏ugi dzi´ki czemu unikamy d∏ugotrwa∏ych
i kosztownych szkoleƒ personelu. Niewàtpliwà zaletà programu jest ∏atwoÊç jego instalacji i konfiguracji. Wielu w∏aÊcicieli decyduje si´ na samodzielne wdro˝enie systemu co dodatkowo obni˝a
koszty nowego systemu. Za∏àczony do programu szczegó∏owy podr´cznik u∏atwia rozpocz´cie
pracy bez ˝adnych trudnoÊci nawet mniej doÊwiadczonym u˝ytkownikom komputera. Bogata
funkcjonalnoÊç i przyjazny interfejs sprawiajà, ˝e system SOHO sprawdza si´ w ka˝dej sytuacji.
Istotnà cechà jest równie˝ to, i˝ system nie wymaga sta∏ej opieki serwisowej, co czyni go produktem niemal dla ka˝dego obiektu. Modu∏owa konstrukcja pozwala na dostosowanie oprogramowania do w∏asnych potrzeb bez koniecznoÊci zakupu funkcjonalnoÊci niewykorzystywanej w danym
obiekcie.

Dla osób zainteresowanych kompleksowym rozwiàzaniem przygotowaliÊmy promocyjny zestaw oprogramowania w specjalnej cenie.

Pakiet oprogramowania Hotel Restauracja Spa 2990,SOHO
wersja do 30 pokoi

SOSPA
do 10 zasobów

Autoryzowany przedstawiciel
Informacje, aktualne ceny i promocje,
bezp∏atne wersje demonstracyjne:

Novitus – Centrum Technologii Sprzeda˝y

ul. Nawojowska 118 • 33-300 Nowy Sàcz

tel. +48 18 444 07 20 • faks +48 18 444 07 90

801 13 00 23

info@novitus.pl

SOHO 04/2014. Ulotka ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

SOGA
jednostanowiskowa

Modu∏ podstawowy
B´dàc w pe∏ni funkcjonalnym programem stanowi równie˝ baz´ umo˝liwiajàcà rozbudow´ systemu o dodatkowe modu∏y. W module zawarta jest obs∏uga wszystkich najwa˝niejszych funkcjonalnoÊci zwiàzanych z obs∏ugà obiektu. Nale˝à do nich m.in.:
graficzna prezentacja ob∏o˝enia obiektu bazujàca na obs∏udze rezerwacji (indywidualnych i grupowych) po∏àczonych z ich potwierdzeniami oraz overbooking’iem. Prowadzenie ksià˝ki meldunkowej. Ró˝ne warianty rozliczania pobytów: wiele pobytów
/jeden dokument, jeden pobyt/wiele dokumentów, wielokrotne rozliczanie pobytu
i mo˝liwoÊç rozliczenia pobytu bez dokumentu sprzeda˝y. Rozliczenia finansowe
z klientami – rachunki, faktury zaliczkowe, faktury VAT w PLN i walucie. Planowanie
wy˝ywienia ∏àcznie z przygotowaniem odpowiedniego raportu dla kuchni. Rozliczenia
op∏aty klimatycznej i automatyczne tworzenie sprawozdaƒ KT-1 dla GUS. Obs∏uga
dostawek, depozytów, parkingu. W module podstawowym zosta∏a równie˝ zawarta
mo˝liwoÊç prowadzenia mini sklepu np. na recepcji oraz funkcja poczty wewn´trznej
wykorzystywana do komunikacji pomi´dzy pracownikami.

Obs∏uga centrali telefonicznej
Modu∏ udost´pnia mo˝liwoÊç komunikacji pomi´dzy centralà telefonicznà a programem SOHO. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu uzyskujemy bie˝àce informacje
dotyczàce kosztu rozmów telefonicznych dokonywanych z poszczególnych pokoi. Rachunek za po∏àczenia mo˝e byç doliczony do ogólnego rachunku za pokój
bàdê uregulowany oddzielnie. Program udost´pnia równie˝ mo˝liwoÊç blokowania wykonywania po∏àczeƒ z pokojów, które nie sà aktualnie zaj´te. System
obs∏uguje najbardziej popularne, dost´pne aktualnie na rynku centrale, takie jak np.: Slican i Platan, iqPBX oraz inne przekazujàce dane o rozmowach poprzez
port szeregowy.

Obs∏uga zamków elektronicznych
FunkcjonalnoÊç wykorzystywana w obiektach gdzie tradycyjne klucze zosta∏y zastàpione nowoczesnymi zamkami elektronicznymi. Aktualnie obs∏ugiwane systemy zamków: LOB SALTO, TAYAMA.

Dodatkowe stanowisko obs∏ugi
W ramach licencji podstawowej u˝ytkownik
otrzymuje jedno stanowisko obs∏ugi. W przypadku du˝ych obiektów o silnym nat´˝eniu goÊci
bardzo korzystnym jest zakup kolejnych
stanowisk umo˝liwiajàcych równoczesnà prac´
kilku recepcjonistów.

Rezerwacje internetowe
Niezwykle przydatnà funkcjonalnoÊcià wspomagajàcà prac´ recepcji jest obs∏uga rezerwacji
dokonywanych przez klientów poprzez Internet. Dzi´ki zaimplementowaniu tego modu∏u uzyskamy
mo˝liwoÊç bezpoÊredniego po∏àczenia oprogramowania hotelowego z zewn´trznym dostawcà
us∏ug rezerwacji on-line. Nasi partnerzy b´dàcy dostawcami nowoczesnych rozwiàzaƒ internetowych to firmy PROFITROOM (www.profitroom.pl) oraz HotelSystems (www.hotelsystems.pl).

Modu∏ raportów w∏asnych
Dokonujàc zakupu oprogramowania SOHO otrzymujà Paƒstwo równie˝ zestaw najwa˝niejszych raportów obrazujàcych prac´ obiektu. Sà to m.in. raporty: ob∏o˝enia obiektu i wykorzystania pokoi,
wy˝ywienia, op∏aty klimatycznej, obs∏ugi magazynowej oraz rejestr VAT. Raporty te przygotowane sà
wed∏ug z góry zdefiniowanych szablonów. Omawiany modu∏ oferuje natomiast mo˝liwoÊç rozszerzenia
tej funkcjonalnoÊci o mo˝liwoÊç przygotowania raportów w∏asnych wed∏ug indywidualnych potrzeb.
Istnieje mo˝liwoÊç zdefiniowania zarówno zakresu danych jak i formy ich prezentacji.

Wspó∏praca z systemem gastronomicznym
Poniewa˝ programy SOHO (hotelarstwo), SOGA
(gastronomia) i SOSPA (gabinety odnowy) sà tworzone jako rodzina produktów dzi´ki wykorzystaniu
udost´pnionych modu∏ów istnieje mo˝liwoÊç po∏àczenia ich w jeden zintegrowany system obs∏ugi
obiektu. Uzyskujemy w ten sposób mo˝liwoÊç przesy∏ania danych pomi´dzy poszczególnymi programami.

Eksport do programu ksi´gowego
Modu∏ zdecydowanie u∏atwiajàcy prac´ ksi´gowoÊci. Dzi´ki jego wykorzystaniu uzyskujemy mo˝liwoÊç przes∏ania m.in. dokumentów magazynowych,
zakupowych, sprzeda˝owych oraz kasowych do najpopularniejszych na rynku systemów finansowo-ksi´gowych. Aktualnie obs∏ugiwane systemy to: Insert,
WA-Pro (WF-FaKir, WF-KaPeR), Comarch ERP Optima, Comarch ERP Klasyka, Symfonia. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç dostosowania modu∏u eksportu do
konkretnych wymagaƒ u˝ytkownika.

