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حلول متكاملة

ElektraWeb هو الحل األكثر شموالً إلدارة الفنادق في السوق ؛ أنها PMS كاملة بما في ذلك 
محرك الحجز وأدارة القناة و أدارة السعر ونقاط البيع ووحدات اضافية اخرى.  

انه يحتوى على كل الميزات والوظائف التى قد يحتاجها فندقك.

حلول تعتمد على تقنية السحابة
  Microsoft Azure بواسطة ElektraWeb يتم استضافة

ويمكن استخدامها من قبل أي متصفح ويب  ويمكن الوصول اليها من
 أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول  

مقارنةً باألنظمة المحلية ،فهي أكثر كفاءة نظرًا إلمكانية الوصول اليها اثناء التنقل.   

أحدث التقنيات
 (Google Angular Framework و Reactive Web احدث التقنيات ElektraWEB تستخدم

(NodeJS و Programming وهذا هو السبب في انها سريعة للغاية وفعا لة ومتوافقة 
مع جميع األجهزة والمتصفحات.

فعا لة من حيث التكلفة
تمتلك ElektraWEB خدمة استضافة سحابية وترخيص SaaS ، وبا لتا لي فهي ال تحتاج الى أي خادم أو

تراخيص باهظة الثمن أو أو تكا ليف صيانة أو ترقية. هذا هو السبب في انها فعالة من حيث التكلفة للغاية
ولها اعلى عائد االستثمار.

موثوق
يتم استضافة ElektraWEB في خوادم Microsoft Azure Cloud Servers  التي قد تكون اقوى

مراكز البيانات وحمايتها في العا لم. يتم دعمها في اكثر من 42 نقطة في العا لم

امن
يستخدم ElektraWEB طبقة مآخذ توصيل امنة (SSL) لنقل البيانات ورموز امنة آلليات المصادقة  

والعديد من خوارزميات حارس AI للهجمات الضارة انه احد افضل األنظمة المحمية في العا لم. 

سهل االستخدام
نظرًا ألن ElektraWEB يستخدم تصميم المواد من Google والذي يتميز بواجهة مأ لوفة جدًا 

 فهو سهل االستخدام.

مرجع ممتاز
يستخدم ElektraWeb في اكثر من 4000 منشأة في 10 دول مثل تركيا وقبرص والمانيا وأذربيجان 

وتايالند والصومال وكوراساو في منطقة البحر الكاريبي.

الهاتف المحمول
انها تستجيب تمامًا وتعمل بكامل طاقتها على األجهزة اللوحية والهواتف باإلضافة الى انظمة

سطح المكتب.

تخصيص
يمكن تخصيص ElektraWeb بسهولة ألي حجم ونوع من الفنادق بسبب معاييره المرنة.

الملكية المتعددة
ElektraWeb لديه العديد من الوظائف والتقارير الخاصة للفنادق الجماعية والسالسل.

ويوفر تقارير موحدة مشتركة االشغال،والدخل ، ADR ، وتجميع البيانات الما لية.
حول الضيوف والوكاالت والحجوزات.

القابلية للتطوير
نظرًا   الستضافته في الخوادم السحابية ، يمكن بسهولة توسيع سعة وحدة المعا لجة المركزية

وسعة التخزين أو تقليلها حسب احتياجاتك.

قابلة للتشغيل المتبادل
لدىElektraWeb واجهة برمجة تطبيقات عامة للتواصل مع األنظمة األخرى ،

لذلك يمكن بسهولة التكامل مع األنظمة الخارجية األخرى مثل البنوك واقفال األبواب والتلفزيون
المدفوع وما الى ذلك.

تعزيز الدعم

لدىElektraWeb دعم عبر اإلنترنت على مدار 24 ساعة يوميا ; سوف يكون معك خبير يبحث في
نفس الشاشة في أي وقت تحتاجه.

لماذا



الوضع اليومي قائمة الحجز
يمكنك سرد وفرز وتجميع وتصفية جميع الحجوزات الخاصة بك عن طريق أي معايير بنقرة واحدة.

بمساعدة رموز األلوان ، تصبح المعلومات المهمة اكثر وضوحًا.

يمكن الوصول الى جميع الوظائف بنقرة واحدة بعد اختيار سطر واحد أو خطوط متعددة.

يمكن تصدير جميع الشاشات الى Excel أو الى الطابعة بتنسيقات مختلفة.

بطاقة الحجز
كل التفاصيل حول الحجز موجودة في مكان واحد.

ال توجد ملفات تعريف ضيف مكررة. تقوم ميزة البحث التلقائي عن الضيف با لبحث عن الملفات الشخصية القديمة وتجميعها معًا.

هناك امكانية الوصول الى توافر نوع الغرفة لفترة الحجز الحا لية بلمسة زر واحدة.

لديه القدرة على حجب الغرف بنقرة واحدة.

لديها قدرة غير محدودة لتسجيل الملفات الشخصية.

جميع البيانات المتعلقة با لتسعير موجودة في مكان واحد.

في قوائم متعددة الفرز ، التصفية ، البحث ، التجميع موحدة.

بفضل امكانية األرشفة الرقمية ،يمكن تخزين مستند واحد
أو اكثر في السجل ذي الصلة عن طريق المسح

الضوئي أو التحميل.

يمكن للمستخدمين عرض الشاشات المسموح
بها فقط واستخدام الوظائف المسموح بها اعتمادًا على

سلطتهم.

يمكنك عرض اشغال الفندق وايراداته وتوقعاته
وحتى مالحظات مركز االتصال في كل من الرسوم البيانية

والقوائم.

توفر نافذة الحالة اليومية جميع المعلومات الهامة    
عن الفندق على شاشة واحدة.  



المحاسبة

السجل
نظرا ألنه يمكن اجراء الدفع والنشر و

والفواتير بلمسة زر واحدة
فإنه يوفر الوقت.

يمكن ادخال المعامالت بعمالت
 مختلفة وتوفر تحويل تلقائي.

يمكن توزيع سجل الغرفة على العديد من النوافذ المختلفة ويمكن فوترة كل نافذة على حدة.

يمكن اخذ انواع مختلفة من السجل مطبوعا
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انها تتيح لك اجراء المعامالت المحاسبية األولية

بسهولة مثل الحساب الجاري ومتابعة الخصم 

 المباشر ومتابعة النقد ومتابعة حساب الموظفين 

 واصدار الفاتورة  ومتابعة الشيكات والسندات . 



تقويم الغرف حا لة الغرف

التدبير المنزلي

يمكنك بسهولة تصفية الغرف المعروضة
والوصول الى الوافدين والمغادرين 

والمعلومات الداخلية.

يمكنك عرض أوضاع الغرفة الفورية ورمز اللون
وفقًا للنظافة واإلشغال على شاشة واحدة.

يمكنك اخذ المدفوعات والقيام بمعامالت السجل
والخروج في الغرفة التي حددتها دون

مغادرة هذه الشاشة.

 
يتم تمييز الغرف باستخدام الرموز المرئية 

لكبار الشخصيات وتسجيل المغادرة
المتأخر وما الى ذلك.

 

يمكنك تنفيذ جميع عمليات التدبير المنزلي في بيئة رقمية.

يمكنك على الفورتحديث أوضاع غرفتك النظيفة والميني بار في غرفتك ، وتقديم توزيع فعال للوظائف الى مدير التدبير المنزلي

واجراء تقييمات األداء بسهولة.

يوجد توزيع تلقائي و / أو يدوي للسحب واإلفالت للغرف بين الخادمات.

تم تصميمه بطريقة تمكنك من تنفيذ العملية الكاملة للمكتب األمامي (الحجز ، تسجيل الوصول، تسجيل المغادرة ، السجل ، الحظر   

، المدفوعات)

يمكنك الوصول الى بطاقة حجز الضيف وتغيير الغرفة والتاريخ من خالل السحب واإلفالت والقيام بمعامالت تسجيل الوصول

المغادرة وتحصيل األموال والذهاب الى السجل   

يمكنك بسهولة سحب واسقاط الحجز لتعديل رقم الغرفة أو نطاق اإلقامة.

ايضًا مشاهدة الحجوزات التي تم تلقيها من 

 من القنوات عبر اإلنترنت ولم يتم تخصيص 

غرفة بها اعلى شاشة تقويم الغرفة وسحبها 

وافالتها في الغرفة المناسبة.

يتم عرض عدد الغرف الفارغة في اسفل نوع

الغرفة ويمكن رؤية اإلشغال الكامل في اعلى 

المخطط.

في هذه الشاشة نفسها ، يمكن إدارة القنوات 

عبر اإلنترنت و يمكن معا لجة معامالت نقاط البيع.



المبيعات والتسويق

مفصل ترخيص وتسجيل
من خالل تحديد األدوار للمستخدمين ، يمكنك بسهولة تقييد وصولهم الى جميع الشاشات وسلطات المعامالت.

باستخدام ميزة التسجيل ايضًا ، يمكنك بسهولة تتبع جميع التغييرات التي تم اجراؤها على البرنامج عن طريق عنوان IP وأساس المستخدم.

يمكنك مراقبة جميع مشاريع المبيعات الخاصة بك
على شاشة واحدة.

يمكنك متابعة اجتماعات الشركاء /الشركاء والعروض والعقود 
والتحفظات الجماعية ومبيعات الوالئم واجراء تحليل للدخل.

 التنبؤ والتحليل

التقارير

يوفر جميع التقارير الما لية والتشغيلية التي تحتاجها.

يمكنك الوصول الى العديد من الرسوم البيانية .

يمكن لمجموعة الفنادق الوصول الى تحليالت اإلشغال واإليرادات لجميع فنادقها في شاشة واحدة في التقارير الموحدة.

يسمح لك ElektraWeb با لحصول على توقعات
بناءً على كل التفاصيل التي تدخلها على 

بطاقة الحجز.

يمكنك االطالع على معلومات اإلشغال
السابقة والمستقبلية باستخدام زر واحد.

يعرض الرسوم البيانية اإلشغال والنشاط
والدخل و RDA للفترة الزمنية المحددة.

يمكنك الوصول الى جميع المعلومات
اإلحصائية عن الوكاالت والدخل واإلقامة

جميعها على شاشة واحدة.



ElektraWeb نقاط البيع

يمكن استخدام  نقاط البيع ElektraWeb في انواع 
مختلفة من الخصائص مثل الفنادق والمطاعم

والبارات والتجزئة وغيرها.

يمكن اتباع عمليات اعداد الطلبات واعدادها وتقديم
تحليل األداء.

يمكن استخدام نقاط البيع ElektraWeb  كتطبيق
على األجهزة المحمولة وعلى متصفح الويب.لذلك  

 يمكنك تحويل أي نوع من األجهزة الى محطة 
توزيع نقاط البيع لألجهزة المحمولة وسجل نقدي. 

 

 ElektraWebأدارة المنتجع
تم تطوير ادارة المنتجع  لجميع المؤسسات التي تعمل على اساس العضوية مثل مراكز السبا والمراكز الصحية 

والمراكز الرياضية واألندية والجمعيات.

عند اصدار أمر ، يتم ارسا له تلقائيًا الى طابعات المطبخ.

يمكنك أن تأخذ جميع الطلبات دفعة واحدة ولكن اطلب من المطبخ 

اعدادها في أوقات منفصلة.

انشاء بطاقات األعضاء وتسجيل
المعامالت القديمة.

ابدء الحجوزات على اساس
المعا لجين وغرف العالج.

مبيعات الحزمة وتتبع استخدامها.

تتبع عموالت الموظفين.

العالجات ، العضويات ،
ومبيعات األسهم.

CRM - عالقات النزالء

يتم تضمين جميع الطلبات والشكاوى المقدمة في ادارة المهام التلقائية.

 يتم تحديد وقت االنتهاء المتوقع وفقا لتعريف المهمة ، اإلدارة ، السلطة واألهمية.

تظهر المهمة على شاشة الوحدو أو الجهاز المحمول ذي الصلة. يبدا الشخص الذي يتلقى المكا لمة با لضغط على زر ”مهمة البدء“ 

وينتهي با لضغط على زر ”المهمة الكاملة”.

اذا لم يتم جدولة المهمة و / او لم يتم اكما لها في اإلطار الزمني األقصى ، يتم ارسال الرسا لة تلقائيًا الى سلطة اعلى.

يمكن ايضًا تتبع المعامالت المتعلقة با لضيوف
من خالل بطاقة الحجز ، وعند الطلب ،

يذكرك تلقائيًا بهذه المعامالت اثناء تسجيل
الوصول وتسجيل المغادرة والورقة

والفوترة.

يتم تعريف العمليات مثلVIP واإلعداد والتحكم 
في الدفع المسبق على انها تذكير و كمهمة في

القسم ذي الصلة.



محرك الحجز و ادارة القناة

لدى ElektraWeb محرك حجز متكامل يمكن استخدامه من قبل الضيوف ووكالء السفر سواء على شبكة اإلنترنت أو على
الهاتف المحمول با لنسبة للفنادق والسالسل الجماعية ، يمكن استخدام نظام الحجز المركزي كمحرك للحجز.

 
HotelBeds و HotelsPro. كما أن لديها مدير قناة مدمجًا متصل بجميع وكالء السفر الرئيسيين عبر اإلنترنت مثل

Booking.com و Expedia و

ال يتزامن ادارة قناة ElektraWeb مع القنوات على اإلنترنت فحسب ، بل يتلقى ايضًا الحجوزات في الفندق. هذا هو السبب 
في انه اسهل بكثير وأكثر فعا لية.

لديه اتصال ثنائي االتجاه ، أي يتم إرسال معلومات اإلشغال واألسعار الى القنوات ويتم استالم الحجوزات منها.

ادارة المعدل
  مع ادارة المعدل ، يمكنك تحليل اسعار منافسيك في جميع قنوات البيع وتحديد السعر األمثل لتحقيق اقصى قدر من الربح واإلشغال.

يمكن حساب خصومات حجز الحجز المبكر تلقائيًا وفقًا لمعدل اإلشغال في هذه الفترة.

يمكن اضفاء الطابع الرسمي على حسابات الخصم التلقائي للحجوزات اليومية وفقا للوقت من اليوم.على سبيل المثال، 

ELتنخفض 10 ٪ لكل ساعتين بعد الساعة 16:00. 

EKTRAWEB FREE O
F CH

ARGE WITH

معا لج عملية الدفع
لدى ElektraWeb معا لج دفع مضمن مع شهادة 

PCI DSS. يمكنك الحصول على مدفوعات بطاقات 
االئتمان والخصم امن عبر اإلنترنت.

 
تدعم  طرق دفع مختلفة مثل الدفع في الموقع + 

اإليداع في الموقع + بطاقة االئتمان + النقاط.



www.elektraweb.com
info@elektraweb.com 

ا لميزات والنماذج

33 Queen Street, Floor 1 / Office 01-112., London EC4R 1AP United Kingdom

UK: +44 78 2677 1711 - +44 20 3290 2712   USA: +1 (347) 708-0203
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