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 :هْواًپذیز آطًزم افشار 

  

بزًاهِ هْواًپذیز آط بزای اعتفادُ در هْواًپذیزّای کَچک ٍ با تعذاد هشتزی کوتز ارائِ شذُ اعت. اس جولِ ٍیضگیْای ایي 

 .اس ًزم افشار اعتفادُ کٌذ بزًاهِ هیتَاى بِ عادگی هحیط بزًاهِ اشارُ کزد بِ شکلی کِ ّز کاربزی با حذالل اطالعات هیتَاًذ 

 :لابلیتْای ًزم افشار 

 جولِ لابلیتْای بزًاهِ هْواًپذیز آط هی تَاى بِ هَارد سیز اشارُ کزد:اس  -

 ِلابلیت اجزا در شبک 

 لابل اتظال بِ دعتگاُ عاًتزال )هزکش تلفي( ٍ تفکیک تلفٌْای هیْواًاى ٍ درج آًْا در طَرتحغاب ایشاى 

 باالتزیي کٌتزل ٍ ردیابی اشتباّات عوذی ٍ عَْی کاربزاى 

 کيلابلیت ارعال فایل اها 

 اهکاى عزٍیظ دّی بِ هیْواى اس طزیك کافی شاپ 

 اهکاى عزٍیظ دّی بِ هیْواى اس طزیك رعتَراى 

 اًجام عولیات حغابذاری بز رٍی آى  اهکاى ثبت کلیِ ّشیٌِ ّای طَرت گزفتِ در ّتل ٍ 

 اهکاى پذیزػ ٍ تغَیِ حغاب هیْواًاى بظَرت گزٍّی 

 لابلیت داد ٍ عتذ پزعٌل ّتل با طٌذٍق 

  باشذ  اتالْای ّوگَى در طَرتیکِ اتاق هَرد پذیزػ اشغالپیشٌْاد 

 ثبت فزم ّای رسرٍ شذُ در فزم ّای پذیزػ 

  لابلیت تغییز لیوت اتاق ٍ تخت اضافِ در ٌّگام ثبت فزم پذیزػ با هجَس هذیز 

  شَد ثبت تعذاد ّوزاّاًی کِ بابت حضَر ایشاى هبلغی جذاگاًِ شارص هی 

  تاریخ خزٍج، لیوت شارص اتاق، تعذاد ّوزاُلابلیت اطالح فزم پذیزػ( )...ٍ 

  ّای کٌغل شذُ کٌغل کزدى فزم ثبت شذُ ٍ هشاّذُ فزم 

  بظَرت گزافیکیهشخض شذى اتالْایی کِ بِ ًظافت احتیاج دارًذ 

  ِبِ اتالْای هختلف دفعات ًا هحذٍداًتمال هْواى ب 

 لابلیت پزداخت بِ / دریافت اس هْواى 

 دریافت طَرتحغاب هْواى با عزیعتزیي رٍشْا ٍ هشخض کزدى شارصیٌگ تلفي در طَرتحغاب 

 اهکاى اًتمال توام یا لغوتی اس حغاب اتالْا بِ اتاق دیگز 

  اس حغاب اتالْا بِ اشخاصاهکاى اًتمال توام یا لغوتی 

 اهکاى تغَیِ گزٍّی اتالْا 

 لابلیت تعزیف اشخاص ٍ پزعٌل 

 )ثبت پزداختْا ٍ دریافتْا بِ اشخاص )پزداخت حمَق پزعٌل 

  ( بِ اشخاص ٍ درج در حغاب ایشاى…شاپ، رعتَراى ٍ  اهکاى ارائِ عزٍیظ )کافی 

 ثبت ٍرٍد ٍ خزٍج کاالّا 

 ٌِطٌذٍق ّا ٍ پزداخت اس ثبت ًاهحذٍد ّشی 
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  شَد باشذ ٍ تَعط هذیز عیغتن بزًاهِ ریشی هی  تعزیف لیوت اتالْا ٍ ًَع اتالْا کاهالً آساد هی 

 ِای هَجَدی ٍ گزدػ کار طٌذٍق گشارػ لحظ 

  ّای پذیزػ گشارػ تلفي اتالْا بِ تفکیک یا گزٍّی، گشارػ تلفي داخلی                         

  ٌِّای جاری ّا یا ّشیٌِ  ّا بز اعاط عزفظل ّشیٌِ  گشارػ ّشی 

 گشارػ گزدػ حغاب بذّکاری یا بغتاًکاری اشخاص 

 ُگشارػ شْزداری با لابلیت تغییز لیوت اتالْا ٍ درطذ شْزداری در ّز باسُ سهاًی دلخَا 

  اضافیگشارػ هالی اتالْا بز اعاط دریافت ٍالعی حضَر هْواى ٍ تفکیک ّشیٌِ شارص تخت 

  ُگشارػ تعذاد هْواًاى رٍساًِ بز هبٌای آًچِ در فزم پذیزػ بعٌَاى ّوزاُ ثبت شذ 

 گشارػ ٍضعیت اتالْا 

  گشارػ ٍرٍد ٍ خزٍج عزٍیظ 

 گشارػ پزداخت ٍ دریافت کلی 

 گشارػ پزداخت ٍ دریافت جشئی 

 گشارػ فزٍػ کافی شاپ 

  اهکاى ثبت ّشیٌِ ّا  

  کٌتزل ٍرٍد ٍ خزٍج کاربزاى 

 لابلیت ًغخِ بزداری اس اطالعات ٍ باسگزداًی اطالعات 

 لابلیت تغییز تاریخ عیغتن 
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