RECREATEX RESERVERINGEN

RECREATEX
Recreatex is het softwareplatform dat als totaaloplossing dient bij de informatisering van recreatieve centra en diensten. Recreatex is
ongelimiteerd in aantal gebruikers en kan zowel kleinschalig als grootschalig worden gebruikt. Recreatex is ontworpen met de laatste
Microsoft technologie en is gebaseerd op een SQL-database.
GANTNER biedt Recreatex aan als lokale client-server toepassing of als “software as a service” binnen een gehoste omgeving. Integratie
is een keyfactor: RCX kent tientallen koppelingen met financiële, administratieve en technische toepassingen.

RECREATEX RESERVERINGEN
De Recreatex-module Reserveringen voorziet in de volledige reserveringsopvolging van al uw infrastructuren en verhuurbare locaties.
Via het grafische planbord heeft u in één oogopslag inzage in de
bezetting. Vanuit dit overzicht kunnen onmiddellijk nieuwe reserveringen worden aangemaakt, ongeacht of dit éénmalige of terugkerende reserveringen (in serie of in reeks) zijn. Het boeken van losse
reserveringen, serie- of reeksreserveringen gebeurt op een snelle en
eenvoudige wijze waarbij automatisch rekening wordt gehouden met
openingstijden, sluitingsdagen en vakantiekalenders. Het systeem beschermt tegen dubbele boekingen, ongeldige activiteiten per ruimte
en berekent altijd de correcte prijs aan de hand van zelf te bepalen
parameters.
Dankzij de exportmogelijkheid naar Outlook kan u de reserveringen in de Outlook-agenda visualiseren. Dit is zeer handig wanneer
bepaalde werknemers zoals bijvoorbeeld zaalwachters de huidige
infrastructuurbezetting willen consulteren zonder hiervoor Recreatex
te moeten gebruiken.
Door de rechtstreekse koppeling met de Recreatex-module Verhuur is het mogelijk om bij de boeking van de reservering ook materiaal
te verhuren.
Reserveringen kunnen via de backoffice (telefoon, e-mail) en frontoffice (balie, kassa) worden geregistreerd. Indien gewenst kan u uw
klanten de mogelijkheid geven om van thuis uit online een reservering te boeken via de Recreatex webshop. Via het grafische planbord
kan uw klant de bezetting raadplegen, een accommodatie reserveren, alsook eventueel materiaal huren.
Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface wordt uw klant stap voor stap door het online reserveringsproces geleid en kan de reservering
zonder tussenkomst van uw personeel in een mum van tijd worden geplaatst.
Na de boeking wordt automatisch een reserveringsbevestiging uitgestuurd naar de klant en ook de betaling kan onmiddellijk worden
afgehandeld.
Met het intelligente annulatiesysteem is het mogelijk de eventuele annulatiekosten automatisch te laten berekenen in functie van verschillende parameters zoals de annulatiereden en de ingestelde annulatietermijnen.

INFRASTRUCTUUR & PRIJZEN
Op een zeer eenvoudige wijze kan u verschillende infrastructuren creëren en vervolgens nog verder opdelen in aparte ruimtes. Tevens
is het mogelijk om gecumuleerde plaatsen in te stellen, openingsuren ite definiëren en de toegelaten activiteiten per ruimte vast te leggen.
Via ‘rechten per divisie’ kan u bepalen, afhankelijk van welke werknemer inlogt, welke verhuurbare locaties worden gevisualiseerd en
of deze kunnen worden gereserveerd. Dit is handig wanneer verschillende diensten of centra gebruik maken van dezelfde Recreatexdatabase.
De reserveringsmodule laat een uitgebreide prijzenstructuur toe. Zo is het mogelijk de prijs te laten afhangen van verschillende criteria
zoals het reserveringstijdstip (piek-/daluren), de activiteit en het soort klant.

WERKNEMERSPLANNING
Gekoppeld aan een reservering kan personeel worden ingepland. Via de geïntegreerde werknemersplanning worden automatisch de
nodige werknemerstaken gegenereerd. Hierbij kan rekening worden gehouden met verschillende factoren op werknemersniveau zoals
beschikbaarheid, vaardigheden en diploma’s.

INTEGRATIES
Naast de integratie met materiaalverhuur kan de module Reserveringen ook naadloos gekoppeld worden aan andere Recreatexmodules zoals Ticketing, Inschrijvingen, Exposities en Dossierbeheer. In dat geval worden de locaties gekoppeld aan de betreffende
events, activiteiten of exposities zodat registraties vanuit andere modules ook automatisch de nodige zaalreserveringen genereren.
Besparen op energie en personeel? Dat kan wanneer u de module reserveringen gebruikt in combinatie met toegangscontrole en
gebouwenbeheer. De geboekte reserveringen zijn het uitgangspunt voor de aansturing van de verlichting, verwarming, ventilatie en
toegangscontrole. Alle nodige handelingen zoals het openen van deuren, het sturen van verlichting en verwarming verlopen volledig
automatisch en vanop afstand, afhankelijk van de geboekte reservering. (Voor meer informatie, raadpleeg de infofiche omtrent het
Recreatex-gebouwenbeheer.)

HIGHLIGHTS
 Eenvoudige registratie van enkele, reeks- en seriereser-		

 Online reserveren via de Recreatex-webshop
 Intelligent annulatiesysteem

veringen
 Uitgebreide financiële mogelijkheden

 Geïntegreerde werknemersplanning

 Mogelijkheid tot boeken van voorschotten en verreke-		

 Export reserveringsoverzicht naar Microsoft Outlook
 Koppeling met toegangscontrole en gebouwenbeheer 		

ning van waarborgen
 Geïntegreerde subsidierekeningen en betoelaging

systeem

 Koppeling met materiaalverhuur

 Naadloze integratie met andere Recreatex-modules

 Visualisatie- en reservatierechten instelbaar op basis van 		

 Uitgebreide selectie aan rapporten

ingelogde gebruiker

OVER GANTNER
GANTNER, met kantoren in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, India, Dubai en Australië, Verenigd Koninkrijk en USA is actief op
het vlak van software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiesector.
GANTNER is reeds 30 jaar een gewaardeerd ICT-bedrijf met meer dan 380 professionele medewerkers. Dankzij de innovatieve softwareontwikkeling en een constante customer awareness zijn we in staat vooruitstrevende oplossingen te ontwikkelen voor de vrijetijdssector.
GANTNER legt de focus op totaalprojecten met als basis het eigen softwareplatform Recreatex, specifiek ontwikkeld voor recreatieve
diensten, zwembaden, musea, theaters, dierentuinen en recreatieparken. Daarnaast behoren ook elektronische sluitsystemen, IT-services, toegangscontrolesystemen en het eigen gebouwenbeheersysteem tot de core competenties van GANTNER.
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