www.cycass.com

فهرست افزونهها

رزرواسیون آنالین

مدیریت اینترنت

منوی آنالین

مدیریت سفارش ها

نظرسنجی هوشمند

پکیج های مسافر

دربارهی ما
شرکت “فنــاوران اطالعــات سیـــکاس(“)Cycass
با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد به کار
در محیطی دانش محور و دوستانه و بر پایه پیشینه
طوالنی در صنعت هتلداری موفق به ارائه بزرگت رین و
کاملت رین نرم افزار جامع هتلداری در ای ران شده است .
نرم افزار جامع هتلداری مسافر با بیش از  25سال
حضور فعال و مستمر در هتل های بزرگ مشهد  ،نصب
و استقرار در بیش از یکصد هتل و هتل آپارتمان ،خدمات
دهی مناسب در تمام ایام سال  ،رضایت کامل مشتریان از
سرویس های پشتیبانی به همراه برخورداری از تیم فعال
ومتخصص برنامه نویسی مستقر در مشهد تضمین کننده
پیشبرد طرح توسعه نرم افزار درکمترین زمان ممکن
به همراه خدمات پشتیبانی مطلوب می باشد.
محصوالتی که در این مجله به معرفی آن می پردازیم
قسمتی از فعالیتهای گروه تحقیق و توسعه شرکت
می باشد که بر پایه آخرین تکنولوژی برنامه نویسی
تحتوب طراحی گردیده است .
منصوره غفوری

مدیرعامل شرکت فناوران اطالعات سیکاس

رزرواسیون آنالین

روش رزرواسیون آنالین در چند سال گذشته به عنوان
یک راه حل جدید توانسته است موفقیت های چشم گیری در زمینه
جذب مهمان داشته باشد .طبق تحقیقاتی که در سال  ۲۰۱۵میالدی
انجام شد %۵۷ 1از کل رزرو های انجام شده در صنعت گردشگری
از ط ریق اینت رنت بوده است و نکته مهم تری که در این تحقیق
به آن اشاره شده است %۶۵ ،از کل رزروهای اینت رنتی از ط ریق وب
سایت خود آن شرکت بوده است .این تحقیق به وضوح اهمیت
وجود یک وب سایت رزرو آنالین که توسط هتل مدی ریت می شود را
نشان می دهد.



تفاوت

این سیستم

اطالعات به روز و آنالین هتل
ارتباط مستقیم مهمان با هتل
تایید آنی رزرو



با
سایت های
رزرواسیون دیگر

دریافت و ارسال آفالین اطالعات به هتل
پورسانت سایت واسطه
تایید رزرو با تاخیر

سایت
واسطه

ازنگاهِآمــار

تعداد رزرو

هتل بین المللی قصر طالیی،
پس از مهاجرت از وب سایت قبلی
رزرواسیون خود به وب سایت جدید
شرکت سیکاس اعالم کردند که
تعداد رزروهای این هتل تقریبا
 %۱۰۰افزایش داشته است .همانطور
که از نمودار هم مشخص است،
تعداد کاربرانی که از طریق اینترنتی
رزرو گرفته اند در سال های اخیر به
شدت رو به افزایش بوده است.

سال

آمار تعداد رزروهای اینترنتی هتل بین المللی قصر طالیی
از سال  ۹۱تا آخر سال ۹۳

1. http://www.statisticbrain.com/internet-travel-hotel-booking-statistics



سیستم بررسی اطالعات وارد شده و امنیت باال



سیستم ورود مشترکین هتل



پنل مخصوص آژانس ها



چند زبانه بودن و امکان اضافه کردن زبان جدید

رزرو  24ساعته ،
7روز هفته

امکان انتخاب بهتر
ب رای مهمانان







سیستم ارسال ایمیل و پیامک به مهمان بعد
از قطعی شدن یا کنسلی رزرو
ارتباط لحظه ای سایت با پایگاه داده ای هتل
کنترل اتاق های قابل واگذاری از طریق
ب رنامه ی مسافر
استفاده از جدیدترین متدها

کاهش حجم کاری

مدیریت اینترنت

سیستمWi-Fiدرهتلها
از صبحانه رایگان مهم تر است!

شاید البی هتل شما بسیار دوست داشتنی باشد ،و یا هتل شما دارای
استخر و سالن اسپا بسیار مجهزی باشد و یا دارای اتاق های بسیار
مجلل و راحتی باشد ،ولی چیزی که می تواند رشد شدیدی در کار
شما و همچنین رضایتمندی مهمانان ایجاد کند یک سیستم Wi-Fi
راحت و قابل اعتماد است.

در تحقیقی که در بریتانیا بر روی ۱۰۰۰
نفر انجام گرفت %۶۲ ،1افراد دسترسی به
یک سیستم خوب  Wi-Fiرا به اندازه
راحتی اتاق مهم دانسته اند.



ارسال شناسه ی اینترنت از طریق پیامک پس از ورود مهمان به هتل

حذف شدن سیستم کاغذی قدیم برای دادن
اکانت به مهمان
حذف شدن مراجعه مداوم به پذیرش هتل برای
استفاده از اینترنت
مشاهده صورتحساب
اینترنت استفاده شده
توسط مهمان

شارژ مستقیم هزینه اینترنت در برنامه مسافر و
صورتحساب مهمان

امکان انتخاب پکیجهای مختلف اینترنت با سرعت ،محدودیت حجم و
هزینه متفاوت به صورت کامال داینامیک
قابلیت ورود مهمانانی که مقیم
هتل نیستند با نام کاربری متفاوت

تعریف پکیج رایگان و تعیین بازه
زمانی انتخاب دوباره آن

پشتیبانی از زبان های مختلف

قابلیت پرداخت هزینه اینترنت با
کارتهای شتاب برای مهمانان
غیر مقیم هتل (انتخابی)
1. http://www.quadriga.com/html/Reliableinternet_117.html

نرمافزارمدیریت اینترنت

شرکت سیکاس،
در کنار بستر اینترنت هتل قرار می گیرد و باتوجه به
سازگاری کاملی که با برنامه مسافر دارد ،امکانات بسیاری به
هتل و مهمانان میدهد.

منــوی آنــالیـــن

معرفی بهتر غذاهای هتل
تغییر آسان غذاها و قیمت ها
انتخاب راحت و مطمئن تر غذا توسط مهمان

طراحی ساده و رابط کاربری آسان برای مهمان

نمایش غذاها به تفکیک رستوران ها

بارگذاری غذاها و قیمت ها به صورت آنالین از برنامه ی مسافر

سازگاری با انواع تبلت ها (طراحی واکنش گرا)

امکان تعریف منوی غذایی روزانه و تعیین تعداد هر غذا

امکان مشاهده ی غذاهای انتخابی و تعداد آنها

نمایش توضیحات و تصاویر هر غذا

مدیریت سفارش ها

ثبت و چاپ آنی سفارش
بارگذاری غذاها  ،قیمت ها و تعداد
آنها از منوی غذایی روز
امکان مشاهده و ویرایش
سفارش های ثبت شده



پشتیبانی از حالت های مختلف پرداخت
سفارش (شرکتی  ،پرسنلی و )...

%

امکان اعمال تخفیف های مختلف

بهینه شده برای صفحه های لمسی و تبلت

امکان سفارش گیری بر اساس کد
غذا جهت تسریع فرآیند
امکان استفاده ی همزمان از چندین تبلت
و هماهنگی با برنامه ی مسافر





نظرسنجی هوشمند

در تحقیقی که توسط  1Fancial Training Servicesانجام شده است
نشان م یدهد که  %96از مشت ریان ناراضی شکایت نمی کنند ،ولی %91
ِ
اهمیت داشتنِ یک سیستم نظرسنجی
آنها دیگر ب رنمی گردند! این
را به خوبی نشان می دهد.


ط ــرح ان ــواع مختل ــف س ــوال
(گزین ــه ای  ،تش ـریحی و )...


انتقال اطالعات مهمانان به صورت
روزانه از ب رنامهی مسافر

ما بود؟

ارسال لینک صفحهی نظرسنجی به
مهمانان پس از اتمام اقامت


مشــاهدهی آمارهــای مختلــف از
نظــرات جمــعآوری شــده

پکیج های مسافر

محصوالت جدید نرم افزار جامع هتلداری





مسافر

سیستم جامع
ارسال پیامک

ب رنامه جامع ارسال پیامک ب رای وضعیت های رجیست ر ،خروج میهمان،
رزرو ،کنسلی رزرو موقت و دائمی ،مشترکین  ،پشتیبان ،اعالم ساعات شرعی،
پیامک تب ریک تولد و ازدواج  ،اعالم مانده امتیاز مشترکین



باشگاه مشترکین

سیستم جامع مشترکین هتل با امکان کنترل اتوماتیک امتیازات مشترک
در پذیرش و چاپ کارت اشت راک و حفظ کامل سوابق مشترکین هتل و
وتع ریف تخفیف های اشت راک بر مبنای می زان استفاده از امکانات هتل بصورت
کامال پارامت ریک و امکان ذخیره اعتبارمشترک و ارسال پیامک و ایمیل به
هم راه گزارشات م ربوطه
امکان تع ریف مشترکین رستوران و ثبت در برگه رستوران با امکان ثبت
درصد بیرون بر و چاپ آدرس زیرصورتحساب مشترک



سیستم جامع پارکینگ

سیستم پارکینگ هتل با امکان لینک کامل به سیستم پذیرش جهت کنترل
مالی و موردی با تفکیک استفاده نقدی و اتاقی و پرسنلی وق راردادی و امکان
پ رینت کارت پارکینگ و تع ریف تعرفه های ورودی و ساعتی با گزارشات
م ربوطه



صندوق مکانیزه فروش

صندوق مکانیزه فروش دارایی شامل صدور صورتحساب فروش کاال
و خدمات ،گزارش فصلی فروش اتاق ،امکان ثبت هزینه های هتل در فایل
دارایی ،ارسال گزارشات تجمیعی و جزئیات فروش و نیز ارسال به فایل
 TTMSدارایی با فرمت اعالم شده.



سیستم کنترل هزینه هتل (کاست کنترل)

ثبت آیتم های موثر در قیمت تمام شده اقالم اتاقی و اغذیه و اش ربه شامل
اقالم تشکیل دهنده ،حقوق و دستمزد پرسنل م رتبط ،استهالک اموال و هزینه
های متفرقه
محاسبه قیمت تمام شده هر یک از غذاها به تفکیک هر یک از عوامل
گزارش سود فروش اغذیه و اش ربه
گزارش مصرف مواد اولیه



سیستم جامع
ارسال ایمیل

ب رنامه جامع ارسال ایمیل ب رای وضعیت های رجیست ر ،خروج میهمان،
رزرو ،کنسلی رزرو موقت و دائمی ،مشترکین  ،تب ریک تولد و ازدواج  ،اعالم مانده
امتیاز مشترکین و ایمیل دریافت صورتحساب در صورت درخواست میهمان



سیستم فروشگاهی هتل

امکان ایجاد فروشگاه های متعدد به تفکیک و تع ریف اقالم فروشگاهی و
ایجاد منوی مستقل فروشگاه در نرم افزار جهت صدور فاکتورهای فروشگاهی
شامل آیتم های تع ریف اقالم ،صدور فاکتور ،گزارش صندوق و گزارش اقالم
فروشگاهی به تفکیک فروشگاه و ثبت درآمدهای م ربوطه در خالصه عملکرد
حسابها

سیستم الندری
تع ریف اقالم الندری و ایجاد منوی مستقل الندری در نرم افزار جهت صدور
فاکتورهای م ربوطه شامل آیتمهای تع ریف اقالم ،صدور فاکتور ،گزارش صندوق
و گزارش اقالم الندری به تفکیک نوع آن (خشکشویی ،ترشویی ،اتوشویی و )..و
ثبت درآمدهای م ربوطه در خالصه عملکرد حسابها



اعالم تلفنی مینی بار توسط خانه دار

لینک به مرکز تلفن پاناسونیک جهت ثبت تلفنی اقالم مینی بار و نیز ثبت
تلفنی وضعیت اتاقها توسط خانه داران و کنترل سوپروایزر و کنترل ساعت ورود
و خروج خانه داران به هم راه گزارشات م ربوطه



لینک به نرم افزار مالی هتل

امکان تع ریف کدینگ مالی و دستور کار در سرفصل های حساب های
نرم افزار مسافر و ارسال اتوماتیک سند درآمد روزانه نرم افزار هتلداری به نرم
افزار مالی هتل

مدیر عامل شرکت فن آوران اطالعات سیکاس
منصـوره غفـوری
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مدیریت نرم افزار های اینت رنتی و وب
مهـران میدانــی

s
s
a
c
y
.c
w
w
w
ط راحی و اج رای کاتالوگ
نویــد غـفـوری

نرم افزار جامع هتلداری مسافر

فنـــاوران اطــالعــــات سیــــکاس

