
komplex megoldások
szálláshelyeknek és éttermeknek



mi a hotrest?
A hotrest egy modern, felhő alapú, teljes funkcionalitással rendelkező szálláshely és  

étterem menedzsment szoftver, mely optimális megoldást nyújt az Ön szálláshelyének és 

éttermének hatékony működtetésére. A rendszer segítségével bármikor, bárhonnan elérheti 

és kezelheti a foglalásait és kapacitásait, figyelemmel kísérheti a szálláshely vagy az étterem 

területén folyó munkát és azonnal reagálni tud a felmerülő kérdésekre.

A hotrest legnagyobb előnye az az innovatív és felhasználóbarát informatikai struktúra, 

amely lehetővé teszi a real-time adatkezelést, a letisztult funkció-elosztást, könnyen elér-

hetővé teszi a manager-jelentéseket és maximálisan támogatja az értékesítést. A rendszer 

letisztult és világos felhasználói felülete megkönnyíti a napi munkát a foglalások,  

a housekeeping, a számlázás és az értékesítés minden területén, miközben új vendégeket 

vonz. A hotrest SSL titkosítással védett, standard webböngészőn vagy mobilpplikaáción 

keresztül elérhető a nap 24 órájában, az év 365 napján. 

A hotrest pro átfogó szállodai rendszere ideálisan használható olyan szálláshelyeken, ame-

lyek kapacitása 10-200 szobáig terjed. A hatékony felhasználás érdekében tárolja a szálloda 

vagy panzió minden adatát a szállásfoglalástól, a hotel menedzsmenten át az éttermi rend-

szerig, vagy éppen az IFA-bevalláson és a KSH-adatszolgáltatáson át, a NAV által megköve-

telt online számlázásig. Nyomon követhetőek benne a készletek, a kifizetések vagy épp a 

vendégadatbázis alapján generált listák, melyek nagyban támogatják a marketing munkát. 

A hotrest lite egy olyan, „könnyűszerkezetes” változata a szálláshely menedzsment rend-

szernek, amely kisebb, 1-20 szobás egységek számára készült. Ez a változat azoknak a kisebb 

vendégházaknak, panzióknak és B&B tulajdonosoknak nyújt hatékony támogatást, akik 

pénztár és raktári készlet-rendszer nélkül, vezetői jelentések és néhány nyomtatási funkció 

nélkül is eredményesen tudják használni a rendszert.
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A HOTREST főbb funkciói
Dashboard: foglalás/foglaltság menedzsment, szobakezelés

A szobatükör funkció teljességgel kiváltja a hagyományos „papírmunkát”, excel táblákat vagy 

a drága szállodai rendszereket. A rendszer a foglalás teljes folyamatát kezeli az ajánlatkérés-

től, a megfelelő szoba kiválasztásától, a fizetéstől, a vendég ott-tartózkodásától a számlázá-

sig és a szálláshely utólagos értékeléséig.

A rendszerből kiállított számlák megfelelnek a jövő évtől érvényes NAV-előírásoknak.

Egyetlen felületről minden funkció elérthető. Innen rögzíthető új foglalás is.

 1
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 2 Vendégek kezelése, CRM

A vendékkel kapcsolatos funkciók nemcsak a vendégek mind jobb megismérését szolgálják, 

hanem például a partnerek és cégek számára felajánlott kedvezményeket is automatizáltan 

kezelik. Ügynökségi együttműködések, foglalási előzmények – minden döntéshez szükséges 

információ egyetlen kattintással elérhető.

A rendelkezésre álló vendégadatbázis a legkülönbözőbb szempontú szűréseket teszi lehe-

tővé. A „Mailing” funkció célzottá teszi és leegyszerűsíti a DM-kampányok indítását, és külön-

böző hűségprogramok kezelését.
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 3 Pénztár és számviteli funkciók

Ez a funkciósor hivatott a szálláshely számviteli feladatainak ellátására, innen elérhetőek a 

már kiállított bizonylatok. 

E funkció segítségével kattintásra könnyen áttekinthetőek a ki- és befizetések, a pénztár 

aktuális állása, a rendelkezésre álló készletek, és itt lehet elvégezni a különböző, zárással 

kapcsolatos műveleteket is.
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 4 Jelentések

A „Jelentések” funkció egyik feladata a hatóságoknak szóló jelentések napra készen tartása 

és exportjának lehetővé tétele. Tetszés szerinti időszakra, gombnyomásra elkészíthető, szer-

keszthető, vagy áttekinthető, illetve exportálható az összes jelentés.

Legalább ilyen fontos, hogy a szállodavezetői döntéseket a pillanatok alatt generálható és a 

real time állapotot tükröző management-jelentések megkönnyítsék és támogassák.
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A jelentések nem kevésbé fontos csoportja a felhasználók által végrehajtott műveletek 

listázása. A rendszer felhasználóra és tevékenységtípusra bontva képes kilistázni a tetszőle-

ges időszakokban végrehajtott tevékenységeket. Innen láthatja mindenki, hogy a rendszert 

használó munkatársak milyen műveleteket, esetleg módosításokat végeztek a vendégek, 

árak, foglalások, stb területén.

Szintén a jelentések funkcióban érhetőek el a foglalási csatornákon keresztül beérkezett 

vendégértékelések. Itt van lehetőség az értékelések moderálására is.
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 5 Beállítások

A Beállítások menüből elérhető minden olyan funkció, ami a szálláshely megjelenésével, a 

megjelenítendő adatokkal, leírásokkal, képekkel, árakkal, kedvezményekkel, csomagokkal, 

szolgáltatásokkal, a foglalási motor beállításaival, stb. kapcsolatos.

A foglalási beállítások a kedvezmények egész sorát teszik elérhetővé, a first minute-től a last 

minute-ig, sőt egyszerű revenue management automatizmusok létrehozását is támogatják.
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 6 Housekeeping funkció

A funkció segítségével minden, a housekeepinggel kapcsolatos információ egy helyről me-

nedzselhető. 

Erről a felületről generálhatóak és nyomtathatóak gombnyomásra a housekeeping-listák is.
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 7 Segítség

A segítség funkció egyszerű támogatást nyújt a rendszerhasználatért fizetendő számlák 

áttekintésétől a channel manageren keresztüli grafikai beállítások végrehajtásán át…

…egészen a szálláshely weboldalába illeszthető saját foglalálsi motor HTML-kódjának  

generálásáig.
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 8 Önálló foglalási motor

A hotrest rendszer nem csak támogatja a foglalások kezelését, de a saját portálba beépít-

hető foglalási rendszerrel közvetlenül foglalásokat is generál.

A választható fizetési módok az előlegtől a bankkártyával biztosított foglaláson át az azon-

nali bankkártyás fizetésig terjednek.
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 9 Channel management rendszer

A rendszer egyik legfontosabb eleme a channel management rendszer, melynek segítségé-

vel egy helyen tudja kezelni az összes foglalási csatornáját. A jelenleg alkalmazott channel 

management rendszer, mintegy 250 értékesítési csatornát kezel (Szállás.hu, Booking.com, 

Expedia.com, Venere.com, stb.). Óriási előny, hogy bármely csatornáról érkező foglalás auto-

matizáltan íródik be a szobtükörbe, de manuálisan szerkeszthető.
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10 cREATivE GAST éTTERmi REndSzER
A hotrest nemcsak a szálláshely értékesítését támogatja. A hotrestbe integrált, Creative 

Gast éttermi rendszerrel éttermét is hatékonyan tudja kezelni. A Creative Gast egy egyszerű-

en kezelhető, de mégis teljes körű és komplex éttermi rendszer, melynek használata révén 

több ideje marad vendégeire. Az éttermi rendszer teljes mértékben együttműködik a hotel- 

menedzsment rendszerrel, önállóan, vagy a szálláshely-menedzsment rendszerrel együtt 

használva is kielégít minden igényt.
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Az éTTERmi REndSzER főbb funkciói

1. Elrendezés szerkesztése

A rendszerhez tartozó eszközzel pillanatok alatt megrajzolhatja éttermének minden szint-

jén – a pincétől a padlásig - az asztalok elrendezését.

2. Termékek kezelése

Létrehozhatja termékeit, recepttel, alapanyag-szükséglettel, allergén-anyag- és kalória-meg-

jelöléssel. Beárazhatja, eleget tehet a nemsokára érvénybe lépő új ÁFA rendeletnek.
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3. Készletkezelés

Feltöltheti, kezelheti raktárkészleteit, raktárakat hozhat létre, bevételezhet és kiadhat.

A rendszer automatizmusainak köszönhetően folyamatosan nyomon követi a kiadott ételek-

nek megfelelő raktárkészlet-változásokat és figyelmeztet, ha valami fogytán van.

4. Statisztikai modul

A rendszer statisztikai funkciójának segítségével real-time adatokat tud megjeleníteni, amik 

hűen tükrözik az étterem működését, és nagy segítséget nyújtanak az üzleti döntsek meg-

hozatalában..
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5. Pénztár kezelés

Az éttermi rendszer nemcsak megkönnyíti és pontosan követhetővé teszi a pénztári folya-

matok kezelését, hanem tetszőleges lekérdezési kritériumok mentén, innovatív eszközökkel 

képes megjeleníteni a különböző pénztári mozgásokat.

6. Személyzet kezelése

A CreativeGast a személyzetről nemcsak adatok nyilvántartására, hanem a rendszer haszná-

latával kapcsolatos különböző jogosultságok kiosztására is lehetőséget kínál, így pontosan 

lefedhetők azok a funkciók, amelyeket a személyzet különböző tagjai betöltenek..
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7. Pénzügy-menedzsment

Ez a funkció gyakorlatilag minden, az étterem pénzügyeivel kapcsolatos információt képes 

megjeleníteni, a forgalomtól a tetszőleges időszakban eladott sonkás pizzák számáig, a 

felhasznált alapanyagok áráig és a sztornózott tételekig. Megmutatja az összbevételt, ha kell, 

fizetési módokra vagy épp egyes felszolgálókra bontva.

8. Ügyfélkezelés

A hűséges vendégek aranyat érnek. Az ő adataikat, kedvezményeiket a rendszer külön funk-

cionalitásként kezeli.
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9. Receptek

E funkció segítségével minden ételhez megadható a recept. Ha kell, a szakácsnak külön 

képernyőn kivetíthetjük, hogyan kell megfőznie az Újházy-tyúkhúslevest.

10. Egyéb funkciók

- munkaidő nyilvántartás, 

- napi menü szerkesztés, 

- külön konfigurálható vendég- és munkatárs display…

…és számtalan lehetőség, amellyel nem csak időt, energiát és pénzt takaríthat meg, hanem 

jelentősen növelheti forgalmát is.



A HOTREST kiEGéSzíTő mOduljAi
EGyEdi wEbOldAl
Egy szállodáról, panzóról vagy apartmanházról az első benyomást manapság az interneten 

kapják meg a vendégek, ezért különösen fontos, hogy már az online megjelenés pozitív ké-

pet adjon a szálláshelyről. Ebben segítenek az egyedi igényekre szabott, reszponzív szállás-

hely weboldalak, melyek lehetővé teszik, hogy a vendégek teljeskörű tájékoztatást kapjanak 

a szállásról, és a HOTREST foglalási motor segítségével akár azonnal le is tudják foglalni a 

kiválasztott szobákat.

TöRzSváSáRlói káRTyAREndSzER
A legjobb vendégek a visszatérő vendégek, jutalmazza meg őket! Törzsvásárlói rendszerünk 

lehetőséget biztosít különböző lojalitás programok kialakítására, melyben a vendégeknek 

számos különböző típusú, akár személyre szabott kedvezményt vagy bónuszpont gyűjtési 

lehetőséget biztosít.

kinEk Ajánljuk megoldásainkat?

A hotrest szolgáltatásokat elsősorban olyan szálláshelyeknek és éttermeknek ajánljuk, akik:

-  szeretnének egy vadonatúj, innovatív megoldásokkal működő, komplexitásában párját 

ritkító, minden ízében felhasználóbarát szálláshely- és étterem-menedzsment rendszert 

használni, 

- költséghatékony eszközt szeretnének, mellyel optimalizálni tudják szolgálatásaikat, egy-

szerűsíteni tudják az adminisztrációt, időt, energiát és pénzt tudnak megtakarítani, 

- nem kívánnak felesleges funkciókkal bajlódni, a fontosakat viszont minden pillanatban el 

akarják érni.

- értékesíteni szeretnének, nem rendszerekkel bajlódni

- és végül, de nem utolsó sorban: akik teljes körű, rugalmas és mindig elérhető  

supportra vágynak



miért éri meg a hotrest  
SzOlGálTATáSOkAT iGénybE vEnni? 
Egyszerű kezelés

A hotrest rendszerek kezelése nem igényel különösebb szaktudást, a rendszeroktatás 

során bárki könnyen elsajátíthatja a kezelést, így fennakadások nélkül lehet beleilleszteni a 

meglévő munkafolyamtokba. 

Biztonságos, SSL-védett, felhő alapú adattárolás

A rendszer teljesen internet alapon működik, így az összes adatot biztonságos felhő szerve-

reken tároljuk. Ennek köszönhetően semmilyen körülmények között nem veszítheti el az 

adatait. Ha bármilyen okból kifolyólag tönkre menne a számítógépe, vagy elmenne az in-

ternet, egy másik számítógépen, okostelefonon vagy tableten mindennemű telepítés nélkül 

azonnal ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta. 

Biztos háttér

A rendszer jelenleg nemzetközileg több mint 1.500 szállodát szolgál ki nap mint nap.  

A zökkenőmentes működés biztosítása érdekében folyamatosan fejlesztjük a rendszereinket.

Nem igényel speciális eszközöket

A rendszer nem igényel jelentős eszközberuházást, hiszen jellemzően a már meglévő infor-

matikai eszközökön helyben történő telepítés nélkül, szinte azonnal használható. Speciális 

eszközök csupán a vendéglátó részlegen javasoltak, ahol a pultban szükséges lehet érintőké-

pernyős monitorok, valamint blokk nyomtatók alkalmazása.

Barátságos üzleti konstrukciók

A rendszer bevezetése nem igényel több milliós anyagi beruházást. Az egyszeri konfigurá-

lási díj mellett havi szolgáltatásdíj ellenében használható a hotrest, mely díj tartalmazza 

a folyamatos frissítéseket is. A konfigurációs és a havi díj is a szálloda méretétől függ, így 

igazodik az adott egység gazdálkodásához.

Modulárisan alakítható

A rendszer egyes elemei külön-külön is előfizethetőek, így a megrendelőink igényeihez 

igazodva a legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot tudjuk kialakítani.

Havidíjban a terméktámogatás/support

Cégünk folyamatos terméktámogatást biztosít ügyfeleinek, így kérdéseivel mindig van 

kihez fordulni.

Bárhonnan elérhető

A rendszer nem csak számítógépen, de Android és iOS eszközökre fejlesztett mobil  

applikáción keresztül is kényelmesen elérhető, ezért legyen bárhol, egy gombnyomással  

elérheti a legfontosabb információkat, vagy kezelheti a foglalásait. 


