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myBooking meets DigiLodge

Επωφεληθείτε της επιδότησης Digi-Lodge &
αποκτείστε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα

διαχείρισης κρατήσεων & ενίσχυσης πωλήσεων

Το σύστηµα myBooking:

• Είναι ένα πολυγλωσσικό, διαδικτυακό σύστηµα ηλεκτρονικών κρατήσεων φιλικό για κάθε χρήστη!

• Είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης κρατήσεων µέσω διαδικτύου. Παρακολουθείτε & διαχειρίζεστε τις
κρατήσεις σας από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου & αν βρίσκεστε!

• Επιτρέπει να διαµορφώσετε εσείς την πολιτική του ξενοδοχείου σας!

• Αποτελεί ένα ευέλικτο σύστηµα πλήρως προσαρµόσιµο στις δικές σας ανάγκες!

• Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών µονάδων καταλυµάτων!

• Μπορεί να επεκταθεί µε την προσθήκη & άλλων µηχανών ηλεκτρονικών κρατήσεων! (πχ. κρατήσεις
αυτοκινήτων, υπηρεσιών κλπ.)

Με το σύστηµα myBooking θα αυξήσετε την προσέλευση επισκεπτών στην επιχείρηση σας, θα µειώσετε πολλές

χρονοβόρες διαδικασίες και θα ενισχύσετε την ανταγωνιστική σας θέση.

Αποκτείστε το myBooking τώρα. Χρησιµοποιείστε το για πάντα χωρίς επιπλέον κόστος ή προµήθειες κρατήσεων.

Απευθυνθείτε σε εµάς για να το υλοποιήσουµε.

Η δράση ”Digi-Lodge”: Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυµάτων

Η ∆ράση Ενίσχυσης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυµάτων για τη ∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακών Τόπων Προβολής
και Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων «digi-lodge», αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του
τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά η τουριστικά καταλύµατα.

Επιλέξιµες επιχειρήσεις

1. Όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα

2. Όλα τα τουριστικά καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ κλπ)

Πρόγραµµα Επιδότησης

• Ύψος προϋπολογισµού
Ελάχιστο: 7.000 �
Μέγιστο: 40.000 � για ξενοδοχεία,

25.000 � για καταλύµατα

• Ύψος επιδότησης:   60% της συνολικής επένδυσης

• Έναρξη υποβολής:  15 Σεπτεµβρίου 2009
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Τι επιδοτεί

Κατ
,
 ελάχιστον το 50% του προϋπολογισµού πρέπει να αφορά την κατασκευή διαδικτυακού τόπου και µηχανής

ηλεκτρονικών κρατήσεων. Το υπόλοιπο ποσό µπορεί να αφορά ενέργειες που σχετίζονται µε την πρόσβαση σε
αυτό καθώς και την τεχνολογική ανάπτυξη του καταλύµατος.
 
Επιλέξιµες Ενέργειες

• E(1):  Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής µονάδας µε δυνατότητα online κρατήσεων και
πληρωµής µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

• E(2):  Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων

• E(3):  Εγκατάσταση Ασύρµατου ∆ικτύου παροχής internet στους πελάτες (WiFi)

• E(4):  Ηλεκτρονική Προώθηση και Προβολή

• E(5):  Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

Η λύση ”myBooking”:
ολοκληρωµένο σύστηµα διαδικτυακής διαχείρισης κρατήσεων & προώθησης πωλήσεων

Το σύστηµα myBooking αναπτύχθηκε από την εταιρία µας και µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στις εκάστοτε
ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η λύση που προτείνουµε συµµορφώνεται πλήρως µε όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί η δράση Digi-Lodge και
αναλυτικότερα καλύπτει τις παρακάτω ενέργειες:

Ενέργεια Ε(1)  - υποχρεωτική
Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής της Τουριστικής Μονάδας µε δυνατότητα Online Κρατήσεων

Προτείνουµε την εγκατάσταση του συστήµατος myBooking το οποίο αποτελείται από δύο συνεργαζόµενα
υποσυστήµατα:

Ι. myBooking Engine: µηχανή Online κρατήσεων
Σύστηµα ηλεκτρονικών κρατήσεων για τους πελάτες σας

Περιλαµβάνει:

• Κατασκευή πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου προβολής (web-site) µε µοντέρνο εικαστικό σχεδιασµό ή
δυνατότητα προσαρµογής σε υπάρχον εταιρικό site

• Σύστηµα Online κρατήσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα των πλέον αναγνωρισµένων µηχανών κρατήσεων

• Παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων & στοιχείων διαθεσιµότητας καταλυµάτων σε πραγµατικό χρόνο

• ∆ιατήρηση Πελατολογίου µε ασφαλή διαδικασία
εισόδου & εγγραφής χρήστη

• Ασφαλή διαδικασία πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας
ή άλλων διεθνώς αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών (Payment Gateways πχ. PayPal, Google
Checkout  κλπ.)

• Ενηµέρωση πελατών για την κατάσταση των κρατήσεων
τους µε αυτόµατη αποστολή e-mail voucher αλλά &
µέσω πίνακα ελέγχου ιστορικού κρατήσεων

• Εσωτερική µηχανή αναζήτησης µε δυνατότητα τόσο
γενικής όσο και στοχευµένης αναζήτησης



Forward e-business ΕΠΕ • 28ης Οκτωβρίου 21 • TK 15235 Αθήνα
Τηλ: 210 6815303 • e-mail: info@forward-e.biz • website: www.forward-e.biz

ΙΙ. myBooking Admin: µηχανή ∆ιαχείρισης
Σύστηµα διαδικτυακής διαχείρισης κρατήσεων για την επιχείρηση σας

Περιλαµβάνει:

• ∆ιαχείριση καταλύµατος: διαδικασίες εισαγωγής/µεταβολής  περιγραφικών στοιχείων & λοιπών
χαρακτηριστικών των δωµατίων

• ∆ιαµόρφωση πολιτικής: καθορισµό εποχικών τιµοκαταλόγων - ειδικές τιµές & εκπτώσεις ανά οµάδες

• Επισκόπηση διαθεσιµότητας:  Σχηµατικό µηνιαίο πλάνο διαθεσιµότητας ανά κατάλυµα & δωµάτιο

• Παρακολούθηση συµβολαίων: ∆ηµιουργία νέων συµβολαίων κρατήσεων όπως & µεταβολή των Online
συµβολαίων - αυτόµατη ενηµέρωση πελατών - παρακολούθηση αποπληρωµών

• Πρόγραµµα Αναµενόµενων: κατάσταση αφίξεων/αναχωρήσεων ανά ηµέρα

• Πολλαπλά επίπεδα ασφαλούς πρόσβασης διαχειριστών

& επιπλέον σας προσφέρει:

• Προώθηση  πωλήσεων: αποστολή ενηµερωτικών e-mail & newsletter καθ
,
 όλη τη διάρκεια του χρόνου

προς τους χρήστες που τηρούνται στο πελατολόγιο

• Στατιστικά στοιχεία: παρακολούθηση επισκεψιµότητας - δηµογραφικά στοιχεία- στατιστικά χρήσης

• ∆υνατότητα διαχείρισης πολλαπλών µονάδων καταλυµάτων από το ίδιο πρόγραµµα

• Επεκτασιµότητα: δυνατότητα προσθήκης  άλλων µηχανών ηλεκτρονικών κρατήσεων σύµφωνα µε τις
ανάγκες σας (πχ. κρατήσεις αυτοκινήτων, υπηρεσιών κλπ.)

• Αποµακρυσµένη πρόσβαση: Πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης από όπου & αν βρίσκεστε
(εφόσον έχετε σύνδεση µε το internet)

Ενέργεια Ε(4)  - προαιρετική
Ηλεκτρονική προώθηση - προβολή

Οι ενέργειες προώθησης  & προβολής που σας παρέχουµε περιλαµβάνουν:

• Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης  & ενέργειες βελτιστοποίησης (SEO-Search Engine Optimization)

• ∆ιαδικασίες προώθησης του διαδικτυακού τόπου σε υψηλότερες θέσεις

• ∆ιαχείριση διαδικτυακής καµπάνιας (Google AdWords, Yahoo  Search Marketing κλπ)

Ενέργεια Ε(5) )  - προαιρετική
Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

Η λύση µας ολοκληρώνεται µε:

• Παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας (hosting) & αδιάλειπτης λειτουργίας (monitoring 24*7)

• Παραµετροποίηση & ποιοτικό έλεγχο του συστήµατος

• Προµήθεια και εγκατάσταση πιστοποιητικού
ηλεκτρονικών συναλλαγών (SSL Certificate)

• Εκπαίδευση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Πλοηγηθείτε στο σύστηµα κρατήσεων myBooking ζωντανά εδώ:
http://www.athenatravel.gr/ebooking

Επικοινωνήστε σήµερα µαζί µας για περισσότερες
πληροφορίες ή για ένα demo του myBooking Admin.


