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Προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των σύγχρονων 
ξενοδοχειακών μονάδων, αλυσίδων και καταλυμάτων, βασισμένη στη νέα τεχνολογία Galaxy 
από τη SingularLogic. 

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τη SingularLogic ή το εξουσιοδοτημένο δίκτυο 
συνεργατών της για μια αναλυτική παρουσίαση του Galaxy Hotel. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Front Office 
Booking

Πλάνο Δωματίων 
Πλάνο Διαθεσιμότητας
Διαχείριση Κρατήσεων (αφίξεις, αναχωρήσεις)
Τιμοκατάλογοι (ανά τύπο δωματίου, χρονική περίοδο, 
κ.λπ.) – Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι 
Ειδικά Πακέτα - Όροι Διαμονής (all inclusive, κ.λπ.)

Billing
Προτιμολόγηση - Παρακολούθηση προκαταβολών 
κρατήσεων
Διαχείριση λογαριασμών πελατών (χρώσεις - 
πιστώσεις - υπόλοιπα πελατών)

Groups & Allotments*
Διαχείριση Κρατήσεων Groups
Διαχείριση Συμβολαίων (Allotments)

Housekeeping (oροφοκομία)*
Παρακολούθηση κατάστασης δωματίου (room status) 
Παρακολούθηση εργασιών ανά καμαριέρα
Παρακολούθηση συχνότητας αλλαγών λινών

Back office*
Κοινό περιβάλλον λειτουργίας  με τις εμπορολογιστικές 
εφαρμογές της SingularLogic Galaxy Commercial & 
Enterprise Suite, που εξασφαλίζει:

Εμπορική Διαχείριση: Διαχείριση ξενοδοχειακής 
αποθήκης, τιμοκατάλογοι αγορών και πωλήσεων, 
παραστατικά πωλήσεων/αγορών/ειδών
Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Προμηθευτές/ 
πελάτες/ χρεώστες/πιστωτές/πωλητές εισπράκτορες/ 
αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές, Διαχείριση 
αξιογράφων
Διοικητική Πληροφόρηση - Reporting: Εργαλείο 
εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). 
Έτοιμες αναφορές & OLAP views. Εικόνα επιχείρησης 
Γενική Λογιστική,Έσοδα – Έξοδα, Διαχείριση Παγίων
Μισθοδοσία

Web booking*
Δυνατότητα κρατήσεων μέσω Internet από το site του 
ξενοδοχείου
Κεντρικό σύστημα κρατήσεων και διαχείριση καναλιών 
διανομής κρατήσεων

Σημεία πώλησης*
Point of Sales: Διαχείριση πωλήσεων των τμημάτων 
ενός ξενοδοχείου (café/bar, εστιατόριο, shops), 
υποστήριξη ταμειακών συστημάτων (PoS) & Touch 
Screen και επικοινωνία με το Front Office
Mobile PoS: Χρήση ασύρματων τερματικών για 
παραγγελιοληψία στους χώρους εστίασης

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Galaxy CRM)*
Events & Catering: Καλύπτει Sales & Marketing 
λειτουργίες του ξενοδοχείου καθώς επίσης Συνέδρια 
& Εκδηλώσεις 
Spa

Connectivity - Σύνδεση με εξωτερικά συστήματα*
Τηλεφωνικά κέντρα (PBX: one way, two way)
Υπηρεσίες PAY TV
Ηλεκτρομαγνητικές ή μηχανικές κλειδαριές 
(Locking System)
Διεθνείς πλατφόρμες για αυτόματη αποστολή 
παραστατικών σε συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία (e-billing)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ενιαία λύση μηχανογράφησης για όλο το ξενοδοχείο.
Όλα τα τμήματά του μηχανογραφούνται και 
παρακολουθούνται ταυτόχρονα σε μία κεντρική βάση 
Άμεση λειτουργία και γρήγορη εγκατάσταση 
Απλό, εύχρηστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Εύκολη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
ξενοδοχειακής μονάδας
Πλούσια και ουσιαστική πληροφόρηση με ακριβή 
προγνωστικά και αποτελεσματικές προβλέψεις 
Multihotel: διαχείριση αλυσίδας ξενοδοχείων στην ίδια 
βάση, που εξασφαλίζει ταχύτητα και πλήρη έλεγχο 
Συνεχής & αξιόπιστη υποστήριξη από το μεγαλύτερο 
πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, 
24/7/365
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*σύντομα διαθέσιμο


