RESERVERINGEN

Maximaliseer uw zaalreserveringen
De Recreatex reserveringsmodule biedt u een
intelligente en efficiënte manier om al uw
zaalreserveringen te beheren. U kunt makkelijk variabele
reserveringsprijzen instellen en dynamisch
annuleringskosten en prijzen voor artikelen gelinkt aan
de reserveringen bepalen.
Bovendien kunt u de reserveringen visualiseren aan de
hand van onze digital signage applicatie om zo uw
klanten te begeleiden naar hun gereserveerde locatie.
De reserveringsmodule kan uitgebreid worden met het
gebouwenbeheersysteem, dat automatisch de
verlichting, verwarming en toegangscontrole aanstuurt
op basis van de gemaakte reserveringen. Hierdoor kunt u
besparen op personeel en houdt u de energiekosten
onder controle.

Topfunctionaliteiten

Online reserveren of via e-mail of telefoon;
alles kan met onze oplossing

Live visualisering van reserveringen, bezetting
en beschikbaarheid van werknemers

Verhoog de reserveringsnauwkeurigheid door
online te reserveren, bevestigen & annuleren

Stel makkelijk variabele prijzen in voor piek- en
daluren via de uitgebreide prijzenstructuur

Wijs taken gelinkt aan reserveringen toe aan uw
werknemers, zij krijgen een melding hiervan
op hun smartphone

Automatiseer verwarming, verlichting &
toegangscontrole op basis van de
gereserveerde tijden

Maak rapporten op om inzicht te krijgen in de
gebruikstrends van uw voorzieningen,
betaalwijzen & meer

Conﬁgureer makkelijk ons reserveringssysteem
op maat van de unieke behoeften van
uw business

Sectoren die een beroep doen op ons

Musea & attracties

Sportcentra

Zoos

Reserveer op een makkelijke en intelligente manier

Minder gedoe bij het reserveren
Zorg ervoor dat uw klanten op een
eenvoudige manier reserveringen kunnen
maken: toon live beschikbaarheid, bied
nauwkeurige prijsoffertes, laat verhuur toe,
verwerk annuleringen en meer. Uw klanten
kunnen van thuis uit online betalen en hun
tijdslot bevestigen.

Visualiseer reserveringen voor een
gestroomlijnde ervaring
Met onze signage applicatie kunt u de
reserveringen visualiseren, waarmee u uw
klanten helpt om hun gereserveerde locatie
vlot te vinden. U bepaalt welke informatie
getoond wordt op de schermen.

Bespaar op energie
Automatiseer de verwarming en verlichting
volgens de gereserveerde tijden en bespaar
zo op energiekosten. Het is ook mogelijk de
temperatuur en lichtsterkte in te stellen op
basis van het activiteitstype.
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