
The Complete Property Management System



HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder 
– fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft 8 består af fuldt 
integrerede moduler, kan vi tilpasse systemet efter virksomhedens behov.    

Med fokus på jeres virksomhed  

Tilpasset til Windows 7

Designet er tilpasset til Windows 

7, hvilket betyder, at systemet 

føles bekendt og er enkelt at 

navigere i. Vi forsyner også 

brugergrænsefladen med 

hotellets logotype og farver, så 

det passer til den grafiske profil.

Smart software

Det indbyggede proaktive 

overvågningsprogram kontrollerer, 

om brugergrænsefladen er aktiv, 

og giver dig besked, hvis der er 

problemer i systemet.

Integration med Central 

Reservation Systems

Giver dig mulighed for at sælge 

værelser både via hotellets 

egen hjemmeside og via GDS. 

Bookingen registreres med alle 

oplysninger direkte i HotSoft 

8, og ledige værelser lægges 

automatisk ud til salg igen.

Floating Windows-teknik

Floating Windows-teknikken 

betyder, at du kan have flere 

vinduer åbne, som er aktive og 

synlige på skærmen samtidigt. 

Dette giver et overblik i 

forbindelse med planlægning af 

opgaver m.m.

Interface til integration

HotSoft 8 kan integreres med 

mere end 300 andre systemer. 

Heriblandt de mest udbredte 

økonomi-, restaurant-, kreditkort- 

og nøglekortsystemer.

Enkel navigation

Du kan navigere rundt i 

HotSoft 8 med tastaturet, 

hvilket gør det muligt at skifte 

imellem forskellige vinduer og 

funktioner ved hjælp af simple 

kommandorer på tastaturet. 

Advanceret søgefunktion

Vi har udviklet en søgefunktion i 

HotSoft 8 som gør det nemt og 

hurtigt at søge efter informationer 

og reservationer i systemet. Vi har 

bl.a. implementeret fonetisk

søgning, som gør det muligt at

søge efter navne, selv om man er i

tvivl om stavemåden.



HotSoft 8 findes i fire pakkeløsninger, der er tilpasset til forskellige typer 
virksomheder. Det er et modulopbygget system, som derfor kan udvides med 
flere moduler og funktioner, når det ønskes. 

Tilpasset til dine behov 

Standard Edition
HotSoft 8 Standard Edition egner sig til små hoteller, vandrerhjem og 

campingpladser. Den håndterer bookinger, kundedata, økonomi, booking af 

enkelte senge og af telt-/campingpladser. HotSoft 8 Standard Edition egner 

sig til mindre virksomheder, som har brug for et økonomisk, pålideligt og 

funktionelt bookingsystem.

Business Edition
HotSoft 8 Business Edition egner sig til mindre hoteller med 

konferencefaciliteter. Den håndterer bookinger, kundedata og økonomi og har 

alle de funktioner, du har brug for til at drive en konferencevirksomhed med 

succes.

Business+ Edition
HotSoft 8 Business+ Edition egner sig til mellemstore og store hoteller 

med eller uden konference- eller spafaciliteter. Den håndterer bookinger, 

kundedata, økonomi og har et stort antal funktioner, som hjælper dig med at 

drive et hotel, spa eller konferencevirksomhed med succes.

Enterprise Edition
HotSoft 8 Enterprise Edition egner sig til hotelgrupper og hotelkæder. Den 

håndterer bookinger, kundedata, økonomi og centralbookinger. Systemet har 

en fælles kundedatabase og genererer grupperapporter og gruppestatistik. 

HotSoft 8 Enterprise Edition er den komplette og fuldt udstyrede version af 

HotSoft 8.



Med vores nye hosting-løsning får du adgang til HotSoft 8 via sikre tunneller 
over internettet. HotSoft 8 afvikles via en server, hvor systemet og alle 
tilhørende data hostes af Hoist Technology. 

HotSoft 8 Cloud Solution 

Brug HotSoft 8 via sikre tunneller over internettet.

Pålidelig og sikker infrastruktur med sikkerhedskopiering og genoprettelse.

Startinvestering i hardware eller software er ikke nødvendig.

Få HotSoft 8 Cloud Solution til en fast måndelig afgift.

Som Microsoft Certificeret Partner kan HotSoft 8 tilbyde klare fordele i 

form af Windows-kompatibilitet og integration.
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Front Office
Håndterer bookinger, kundedata og økonomi samt booking af 
enkelte senge og enheder på en campingplads.

Conference
Planlægning og booking af lokaler til events og administration af 
betaling af konferencepakker. 

Spa & Leisure
Vagtplanering og udførelse af avancerede bookinger til spa-
behandlinger. Udviklet til at håndtere bookinger, hvor der indgår 
flere parametre i bookingen: F.eks. lokale, personale og type af 
behandling. 

Customer Relationship Management
Brug dine kundedata til et effektivt markedsføringsværktøj. CRM-
værktøjet hjælper dig med at skabe nye og udvikle eksisterende 
kunderelationer.

Property Owner 
Forenkler administrationen af delt ejerskab igennem funktioner til 
udregning af provision til eksterne feriehus- eller lejlighedsejere. 
Genererer salgsstatistikker og skaber rapporter til statistiske og 
revisionsmæssige formål.

Allotment 

Giver overblik over allotmentaftaler med dine samarbejdspartnere og 
håndterer de allokerede værelser.

Multi-Property Management
Fælles administration af bookinger, økonomi, prissætning 
og kundedata for flere hoteller. Genererer gruppestatistik og 
grupperapporter.  

Interface
Interface til integration med mere end 300 andre systemer hjælper 
med at effektivisere og forenkle arbejdet i din virksomhed. 
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