OPTIHOTEL
O Optihotel é um sistema de reserva verdadeiramente eficaz em que alia um
mecanismo fácil de usar, um gestor de canais completo e um conjunto de ferramentas
e relatórios permitindo ao hoteleiro entender melhor o seu negócio online e tomar
sábias decisões aumento as suas reservas diretas e receitas globais da sua unidade de
alojamento.
O Optihotel tem como principais funcionalidades:
- Website de reservas adaptativo;
- Channel Manager (gestor de preços e canais);
- Gestor de Reservas (website, channel manager, diretas);
- PMS (sistema de gestão de propriedades) com faturação certificada;
- Envio de Informação para o SEF e INE
- Extração do SAFT
- Pagamentos Online
- Marketing Online e SE (search engine)
- Normativas RGPD
PMS – Gestor de Alojamento em Português
Com um sistema intuitivo permite a gestão de informação de reservas/clientes, gerar
mapas de ocupação, mapas de housekeeper, relatórios para o SEF, SAFT-PT, Banco de
Portugal e gestão de dados de clientes e fornecedores.
A nossa solução permite ao hoteleiro a tomada de decisões em tempo real, otimizando

os recursos, diminuindo as despesas e aumentando as receitas.
Channel Manager
O Channel Manager totalmente em português, permite o controlo e gestão das
reservas, gestão de disponibilidade, gestão de tarifas nos diferentes canais de
distribuição, OTA’s, e informação sobre: taxa de ocupação, taxa de cancelamento,
tarifa média diária, receitas, visitas ao website e informação sobre reservas nos
principais canais.

Gestão de todos os canais de reserva
O recurso de gestão de canais do Optihotel oferece a oportunidade de lidar com todas
as suas reservas num só lugar. Pode facilmente gerir as suas OTA’s e atualizar preços e
disponibilidade em todos os canais instantaneamente.
Toda a informação do Alojamento num único painel
O painel do Optihotel oferece um resumo completo da receita do alojamento, das
fontes de negócio, das últimas reservas diretas dos hotéis, bem como das indiretas,
cancelamento e pedidos, chegadas e partidas, retorno dos quartos e disponibilidade
numa única página.
Reservas a partir de qualquer dispositivo
O Optihotel é um sistema de reservas com design dinâmico que responde a todos os

dispositivos e a todos os sistemas operacionais. Pode ser acedido através de um
computador, portátil, tablet ou smartphone, independente da tecnologia que use.
Gestão das reservas no seu próprio idioma
Estando num mundo cada vez mais global, entendemos que precisa de fazer negócios
na sua própria moeda e idioma, assim, a sua extranet, bem como os mecanismos de
reserva, são traduzidos em várias línguas e aceitam todas as moedas do mundo, de
modo a atrair visitantes de diferentes origens linguísticas.
Todos os tipos de pagamentos para os hóspedes
O Optihotel permite aos seus hóspedes usar qualquer cartão de crédito, como o Visa,
MasterCard, American Express, bem como opções alternativas de pagamento como o
Paypal. Pode também definir a opção On Request para dar aos seus hóspedes a opção
de pagar em Dinheiro, Transferência Bancária ou Referência Multibanco.
Website
A presença online é um cartão de boas-vindas de qualquer unidade hoteleira,
fidelizando o cliente, evitando intermediários e pagamento de comissões.
Elaboramos Websites intuitivos e responsivos que potenciam as vendas.

Transição suave para o Optihotel
O Optihotel pode ser conectado ao seu website existente apenas adicionando um link
ou com uma pequena mudança no design do seu website. Não precisa de instalar
nenhum software e é realmente fácil para a sua equipa usar.
Múltiplas opções para vendas cruzadas
O Optihotel oferece um conjunto de funções para ajudá-lo a aumentar a receita por
reserva. A navegar através do alojamento selecionado os visitantes têm a
oportunidade de adicionar à sua estadia serviços complementares, tais como transfers,
passeios/tours, refeições diretamente do seu website.
www.optigest.net

