100% ρσμβαςό με ςη δοάρη digi-lodge

επιρκετςείςε ςξ demo ρςη διεύθσμρη www.altahotelsuite.com, ςημ altanet ρςη www.altanet.gr και ςημ swapsystems ρςη www.swapsystems.com

Γιαςί χοειάζεςαι μα αλλάνω ςημ ιρςξρελίδα ςξσ νεμξδξχείξσ μξσ;
Δίμαι πεοίπξσ η ίδια εοώςηρη με ςημ “Γιαςί ποέπει μα αλλάνχ ςιπ κξσοςίμεπ ρςα δχμάςια;”, ή “… ςα έπιπλα;”, ή “… ςη μξκέςα;” ή “… ςιπ ναπλώρςοεπ ςηπ πιρίμαπ;”. Η απάμςηρη είμαι: Διόςι ςα ποάγμαςα παλιώμξσμ, “νετςίζξσμ”, δεμ είμαι πια “ςηπ μόδαπ”, αλλάζξσμ, βελςιώμξμςαι,
σπάουξσμ καιμξύογια ρςημ αγξοά.
Γιαςί η ςευμξλξγία και ξ ρυεδιαρμόπ ςχμ ιρςξρελίδχμ μα απξςελεί εναίοερη? Γιαςί η ιρςξρελίδα ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ μα έυει ςημ ίδια επίδοαρη
μεςά από δέκα ή ξκςώ ή ακόμη και πέμςε υοόμια μεςά ςημ έμαονή ςηπ? Η
αλήθεια είμαι όςι δεμ απξςελεί εναίοερη και είμαι ακοιβώπ ςξ ίδιξ, όπχπ
ςα παλιά έπιπλα και ξι παλιέπ μξκέςεπ. Και όπχπ ξι επιρκέπςεπ ραπ θα
ρυξλιάρξσμ αομηςικά ςα παλιά έπιπλα και ςημ παλιά μξκέςα, ςξ ίδιξ
αομηςικά θα ρυξλιάρξσμ και ςημ παλιά ραπ ιρςξρελίδα. Η μόμη διατξοά
θα είμαι όςι εμδέυεςαι μα μημ ςξ μάθεςε πξςέ διόςι δεμ θα έυξσμ κάμει
ςημ κοάςηρη ρςξ νεμξδξυείξ ραπ αλλά ρε κάπξιξ άλλξ!
Ακξλξσθξύμ κάπξιεπ ρσμβξσλέπ για ςξ πχπ μα έυεςε μια μξμςέομα και
ρσγυοόμχπ άοςια ςευμξλξγικά ιρςξρελίδα ρε μια ξικξμξμική λύρη, υοηριμξπξιώμςαπ ςξ κάθεςξ ποξψόμ altaHotel Suite, πξσ βαρίζεςαι ρςημ
επαγγελμαςική πλαςτόομα ηλεκςοξμικξύ επιυειοείμ altaB2x.

Μιλήρςε ςη γλώρρα ςωμ επιρκεπςώμ ραπ!
Πξλσγλωρρία ρε 6 γλώρρεπ
Αμ και είμαι ρύμηθεπ μια ιρςξρελίδα νεμξδξυείξσ μα διαςίθεςαι ρε πξλλέπ
γλώρρεπ, είμαι ρπάμιξ μα πεοιλαμβάμει πεοιρρόςεοεπ από ςοειπ. Αμ η
ιρςξρελίδα ραπ διαςίθεςαι ρε πεοιρρόςεοεπ
γλώρρεπ, ξι μελλξμςικξί τιλξνεμξύμεμξί ραπ
θα εμςσπχριαρςξύμ, ειδικά αμ η γλώρρα ςξσπ
πεοιλαμβάμεςαι ρςη λίρςα! Αμ πάλι δεμ πεοιλαμβάμεςαι, η ύπαονη ςχμ Αγγλικώμ, Γεομαμικώμ, Γαλλικώμ, Ρχρικώμ, Δλλημικώμ και
Σξύοκικχμ ςξσπ δίμει πξλλέπ επιπλέξμ εμαλλακςικέπ επιλξγέπ. Η Unicode βάρη ςξσ altaB2x δίμει ςη δσμαςόςηςα για ςημ ποξρθήκη ακόμη πεοιρρόςεοχμ
γλχρρώμ. Δπικξιμχμήρςε μαζί μαπ αμ επιθσμείςε ςημ σπξρςήοινη πεοιρρόςεοχμ γλχρρώμ ρςη δική ραπ ιρςξρελίδα.

Φωςξγοατίεπ, Φωςξγοατίεπ, Φωςξγοατίεπ!
Έμα “ένσπμξ” εογαλείξ για Photo Gallery
κετθείςε όςι θέλεςε μα πάςε διακξπέπ και φάυμεςε έμα νεμξδξυείξ ρςξ
internet. ίγξσοα θα φάνεςε για τχςξγοατίεπ ςχμ νεμξδξυείχμ πξσ ραπ
εμδιατέοξσμ. Η λύρη altaHotel
πεοιλαμβάμει
έμα
“ένσπμξ”
μηυαμιρμό Photo Gallery πξσ όυι
μόμξ παοξσριάζει όλεπ ςιπ τχςξγοατίεπ ραπ ρε μια ρελίδα
ρσμξλικά, αλλά ραπ δίμει ςη
δσμαςόςηςα
υοηριμξπξίηρηπ
ςχμ ίδιχμ τχςξγοατιώμ ρε
διατξοεςικά μέοη ςηπ ιρςξρελίδαπ κεοδίζξμςαπ υοόμξ και απξςοέπξμςαπ λάθη, διόςι, για παοάδειγμα,
αμ αλλάνεςε μια ή πεοιρρόςεοεπ τχςξγοατίεπ, ασςέπ θα αλλάνξσμ
μαζικά και ασςόμαςα όπξσ ςιπ έυεςε υοηριμξπξιήρει.

Οι πελάςεπ ποέπει ποώςα μα ραπ βοξσμ! Σελίδεπ “τιλικέπ” για μηυαμέπ αμαζήςηρηπ
Αμ θεχοξύραςε όςι η ςευμξλξγία Flash ήςαμ μια καλή ιδέα γιαςί μξμίζαςε
όςι ήςαμ “cool”, ναμαρκετςείςε ςξ! Η ςευμξλξγία Flash είμαι “μαύοξ
κξσςί” για ςξ Google και ςιπ άλλεπ μηυαμέπ αμαζήςηρηπ και δεμ μπξοξύμ
μα καςαυχοηθξύμ ρςα εσοεςήοια για ςιπ αμαζηςήρειπ ςχμ υοηρςώμ.

Μπξοεί μα είμαι εμςσπχριακέπ με μια ποώςη μαςιά, αλλά ρύμςξμα κξσοάζξσμ, γίμξμςαι βαοεςέπ και αογέπ ρε κάθε επόμεμη επίρκεφη, ειδικά
όςαμ έυξσμ αμαπςσυθεί με λαμθαρμέμεπ αουέπ αμάπςσνηπ. Δπιλένςε μια
ςευμξλξγία πξσ είμαι τιλική ποξπ ςιπ μηυαμέπ αμαζήςηρηπ, μια ςευμξλξγία βαριρμέμη ρε κείμεμξ, όπχπ η HTML, ςημ ςευμξλξγία πξσ υοηριμξπξιεί ςξ altaHotel Suite και δώρςε ςη δσμαςόςηςα ρςξ Google μα γμχοίρει, επιςέλξσπ ςημ ύπαονή ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ.

Μαθήμαςα Γεωγοατίαπ! Χοήρη ςωμ Google
Maps μέρα ρςημ ιρςξρελίδα ραπ
Θσμάρςε εκείμξσπ ςξσπ παλιξύπ, μικοξύπ, υαμηλήπ πξιόςηςαπ υάοςεπ πξσ
ποξρπαθξύραμ μα δείνξσμ ςημ ςξπξθερία εμόπ νεμξδξυείξσ αλλά η
πξιόςηςα ήςαμ ςόρξ κακή πξσ
ξύςε ςη θάλαρρα από ςη
ρςεοιά δεμ μπξοξύρεπ μα
νευχοίρειπ? Πείςε αμςίξ ρ’
ασςξύπ ςξσπ υάοςεπ και γμχοίρςε ςημ ακοίβεια, ςημ αλληλεπιδοαρςικόςηςα, ςη καθαοόςηςα και ςη δξοστξοική απεικόμιρη μέρα από ςα Google
Maps ςα ξπξία είμαι εμρχμαςχμέμα ρςημ εγκαςάρςαρη ςξσ altaHotel. Μπξοείςε ακόμη μα ποξρθέρεςε και επιπλέξμ ρημεία εμδιατέοξμςξπ για ςημ πεοιξυή ραπ, όπχπ ςξ
αεοξδοόμιξ, ςξμ ρςαθμό, ςξ λιμάμι, πλαςείεπ, αγξοέπ, μμημεία και ρσμεδοιακά κέμςοα.

Οι αμαζηςήρειπ ρςη ρελίδα δεμ γίμξμςαι μόμξ ρςα “Νέα”! Μηυαμιρμόπ Global Search
Οι πεοιρρόςεοεπ ιρςξρελίδεπ, ακόμη και κάπξιεπ πξλσεθμικώμ εςαιοιώμ,
τέομξσμ απξςελέρμαςα αμαζήςηρηπ για λένειπ κλειδιά πξσ βοίρκξμςαι
μόμξ ρςα “Νέα”. Δώρςε ρςξσπ επιρκέπςεπ ραπ ςη δσμαςόςηςα μα φάυμξσμ ποαγμαςικά ρε όλα ςα ςμήμαςα ςηπ ιρςξρελίδαπ ραπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ δσμαμικώμ και ρςαςικώμ κειμέμχμ με ςξ module Global Search
ςξσ altaHotel Suite.

Επιςέλξσπ έμα αληθιμό ρύρςημα κοαςήρεωμ
μέρα από ςημ ιρςξρελίδα ραπ!
Δεμ ήοθε επιςέλξσπ η ώοα ξι πελάςεπ ραπ
μα μπξοξύμ μα κάμξσμ κοάςηρη μέρα από
ςημ ίδια ςημ ιρςξρελίδα ραπ και όυι μέρα
από μια απλή τόομα εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ή από άλλεπ μηυαμέπ κοαςήρεχμ?
Η λύρη altaHotel εμρχμαςώμει ςξ ρύρςημα
κοαςήρεχμ ςηπ εςαιοίαπ
swapsystems.com. “Υξοςώρςε” εύκξλα ςα δχμάςιά ραπ, με ημεοξμημίεπ και ςιμέπ. Φοηριμξπξιήρςε ακόμη και ςξ B2B Marketplace
ςηπ εςαιοίαπ για διαρύμδερη με ποάκςξοεπ, Bed Banks και Tour Operators.

Μάθεςε πξιξι είμαι ξι επιρκέπςεπ ραπ! Χοήρη ςωμ Google Analytics
Όςαμ ραπ οχςξύμ “από πξσ ρε βλέπξσμ” ή “πόρεπ επιρκέφειπ είυε η
ρελίδα ραπ ςξμ ςελεσςαίξ μήμα” θα ποέπει ςα μξύμεοα μα είμαι πιρςξπξιημέμα από κάπξιξ ςοίςξ, ανιόπιρςξ ξογαμιρμό. Ασςόπ ξ ξογαμιρμόπ
μπξοεί μα είμαι η Google με ςημ σπηοερία Google Analytics, διόςι ςξ
altaHotel Suite σπξρςηοίζει ςα Analytics εμ’ γέμει και άοα ςα ρςαςιρςικά
ραπ θα είμαι πάμςα ασθεμςικά και ανιόπιρςα.

επιρκετςείςε ςξ demo ρςη διεύθσμρη www.altahotelsuite.com, ςημ altanet ρςη www.altanet.gr και ςημ swapsystems ρςη www.swapsystems.com

Τι κεοδίζω με ςη λύρη altaHotel?

ςηλέτχμα. Δπίρηπ, πεοιλαμβάμει και μια ρύμςξμη και εύυοηρςη τόομα
επικξιμχμίαπ με CAPTSA για αρτάλεια από μεθόδξσπ spam.

Με βάρη ςημ εμπειοία μαπ και ςημ από κξιμξύ μαπ έοεσμα με ςημ εςαιοία
κοαςήρεχμ swapsystems.com ρε πάμχ από 1.200 νεμξδξυεία, έυξσμε
ρκετςεί για εράπ ςι υοειάζεςαι μια ικαμξπξιηςική, ρξβαοή, λειςξσογική
και απξςελερμαςική παοξσρίαρη εμόπ νεμξδξυείξσ ρςξ διαδίκςσξ. Έυξσμε ρσμπεοιλάβει ςιπ πιξ δημξτιλείπ εμόςηςεπ πξσ υοειάζξμςαι για έμα
νεμξδξυείξ πόληπ ή διακξπώμ, με υχοηςικόςηςα από μεοικά δχμάςια
έχπ μεοικέπ εκαςξμςάδεπ δχμάςια. Καλύπςξσμ ακόμη και ςιπ αμάγκεπ
ςχμ νεμξδξυείχμ-αλσρίδχμ! Η λύρη altaHotel Suite, ποξρτέοει:

Διαςηοηθείςε ρε επατή με ςξσπ πελάςεπ ραπ
με ςιπ “Ποξρτξοέπ” και ςα “Newsletters”!

Η κεμςοική ρελίδα!
Η κεμςοική ρελίδα ςξσ νεμξδξυείξσ έυει δημιξσογηθεί με βάρη διεθμή
ποόςσπα ρυεδιαρμξύ και πεοιλαμβάμει ςημ επιλξγή γλώρραπ, ςξ κεμςοικό και ςα δεσςεοεύξμςα μεμξύ πλξήγηρηπ, κεταλίδα με ασςόμαςη εμαλλαγή τχςξγοατιώμ, τόομα ηλεκςοξμικώμ κοαςήρεχμ, μικοό υάοςη
Google με ςημ ςξπξθερία ςξσ νεμξδξυείξσ, μήμσμα καλχρξοίρμαςξπ με
δημξτιλείπ εμόςηςεπ όπχπ διαμξμή, δοαρςηοιόςηςεπ, σπηοερίεπ και έμα
“mega menu” ρςξ κάςχ μέοξπ. Η κεμςοική ρελίδα πεοιλαμβάμει ακόμη
ςξμ καιοό ρςημ πεοιξυή ραπ, ποξρτξοέπ ςξσ νεμξδξυείξσ και δσμαςόςηςα εγγοατήπ ρςξ Newsletter.

Κοαςήρειπ!
Σξ altaHotel Reservation module δεμ είμαι απλά έμα λξγιρμικό πξσ ραπ
δίμει ςη δσμαςόςηςα μα λαμβάμεςε κοαςήρειπ από ςημ ιρςξρελίδα ραπ.
Δμρχμαςώμει όλεπ ςιπ λειςξσογίεπ μιαπ διεθμξύπ μηυαμήπ κοαςήρεχμ,
ςηπ αγγλικήπ εςαιοίαπ swapsystems.com. Παοάλληλα, σπάουει
δσμαςόςηςα ποξρθήκηπ ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ ρςξ B2B Marketplace ςηπ
εςαιοίαπ, πξσ πεοιλαμβάμει ήδη 1.200 νεμξδξυεία και πεοιρρόςεοξσπ
από 1.000 ποάκςξοεπ, Bed Banks και Tour Operators. ύμςξμα, μέρα
από ςξ extranet ςηπ εςαιοίαπ, θα μπξοείςε μα διαυειοίζερςε ςα δχμάςια
ραπ (room allotment) ρε όλεπ ςιπ μεγάλεπ ιρςξρελίδεπ κοαςήρεχμ όπχπ
ςξ booking.com, ςξ expedia.com, ςξ lastminute.com και ςξ opodo.com μόμξ μέρα από έμα διαυειοιρςικό πεοιβάλλξμ!

Σελίδεπ παοξσρίαρηπ ςξσ νεμξδξυείξσ και
“ένσπμξ” Photo Gallery!
Έυξσμε δημιξσογήρει πέμςε (5) μξμαδικέπ ρελίδεπ για ςημ παοξσρίαρη
ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ. Ση ρελίδα “Διαμξμή”, “Υαγηςό & Διαρκέδαρη”,
“Δγκαςαρςάρειπ & Τπηοερίεπ”, “Δοαρςηοιόςηςεπ” και “Πεοιξυή”. Με ςη
βξήθεια ςξσ “ένσπμξσ” Photo Gallery module, έυξσμε ρσμπεοιλάβει και
“δσμαμικέπ” τχςξγοατίεπ ρε ασςέπ ςιπ ρελίδεπ, δίπλα ρςξ κείμεμξ έςρι
ώρςε όςαμ θέλεςε μα αλλάνεςε μια τχςξγοατία, για παοάδειγμα εμόπ
αμακαιμιρμέμξσ δχμαςίξσ ή ςξσ μέξσ pool μπαο, θα ςξ κάμεςε μόμξ μια
τξοά ρε έμα μόμξ μέοξπ και όυι ρε κάθε ρελίδα πξσ εμταμίζεςαι. Έυξσμε, επίρηπ, ποξρθέρει και ρσγκεμςοχςική ρελίδα “Photo Gallery” πξσ
παοξσριάζει όλεπ ςιπ τχςξγοατίεπ καςηγξοιξπξιημέμεπ.

Google Maps!
Σξ altaHotel Suite, πεοιλαμβάμει ςξ module Google Maps πξσ επιςοέπει
ςημ ποξρθήκη εμόπ υάοςη ρςιπ ρελίδεπ, ξ ξπξίξπ δείυμει ςημ ςξπξθερία
ςξσ νεμξδξυείξσ με ςη υοήρη αλληλεπιδοαρςικώμ υαοςώμ ή με
δξοστξοική τχςξγοατία ή με ςξμ ρσμδσαρμό ασςώμ. Πεοιλαμβάμεςαι,
επίρηπ και μια ρελίδα με ςξμ υάοςη ρε μεγαλύςεοη διαρςαρη για ςημ
καλύςεοη παοξσρίαρη ςηπ γύοχ πεοιξυήπ ή και επιλεγμέμχμ ρημείχμ,
όπχπ ςξ αεοξδοόμιξ, ςξμ ρςαθμό, ςξ λιμάμι, πλαςείεπ, αγξοέπ, μμημεία
και ρσμεδοιακά κέμςοα ή ακόμη και ςα γειςξμικά μπαο, ερςιαςόοια και
ςαβέομεπ με ςα ξπξία ρσμεογάζεςαι ςξ νεμξδξυείξ.

Σελίδα επικξιμωμίαπ!
Η μια ρςαθεοή ρελίδα πξσ βοίρκεςαι ρε κάθε ιρςξρελίδα (εκςόπ ςηπ
κεμςοικήπ, τύρικα) είμαι η ρελίδα “Δπικξιμχμίαπ”. Η ρελίδα
επικξιμχμίαπ ςξσ altaHotel Suite πεοιλαμβάμει πληοξτξοίεπ για ςημ
τσρική και ςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη ςξσ νεμξδξυείξσ και ςα

Έυξσμε, επίρηπ,ρσμπεοιλάβει ρςημ εγκαςάρςαρη χπ βαρικά, ςα modules
με ςα ξπξία ραπ δίμεςαι η δσμαςόςηςα καςαυώοηρηπ “Ποξρτξοώμ” και
δημιξσογίαπ
και
απξρςξλήπ
“Newsletters”.
Οι
ποξρτξοέπ
πεοιλαμβάμξμςαι μάλιρςα και ρε μξοτή “Top 3” ρςημ ποώςη ρελίδα για
εύκξλη ποόρβαρη. Τπάουει επίρηπ η δσμαςόςηςα ποξρθήκηπ ςχμ δικώμ
ραπ email διεσθύμρεχμ ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςξσ module Newsletters
για ςημ εςήρια, ενάμημη ή ακόμη και ςοίμημη απξρςξλή ςξσ.

“Σσυμέπ Εοωςήρειπ”, “Σσμδέρειπ” & “Θέρειπ Εογαρίαπ”!
Έυξσμε ρσμπεοιλάβει ςοία επιπλέξμ modules ρςξ altaHotel Suite.
Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςιπ “συμέπ Δοχςήρειπ” για μα ποξρθέρεςε
ρσυμέπ εοχςαπαμςήρειπ όπχπ “πόρξ μακοιά απέυει ςξ νεμξδξυείξ από
ςημ παοαλία” ή “πόρξ ρσυμά σπάουει ρσγκξιμχμία με ςξ αεοξδοόμιξ”.
Δπίρηπ, μπξοείςε μα αμακξιμώρεςε κεμέπ θέρειπ εογαρίαπ ρςξ νεμξδξυείξ
ραπ, από έμαμ ρεοβιςόοξ μέυοι έμα chef ή και σπξδιεσθσμςή ςξσ
νεμξδξυείξσ. Σέλξπ, μπξοείςε μα βξηθήρεςε ςη θέρη ςηπ ιρςξρελίδαπ ραπ
ρςξ διαδίκςσξ και ςξ Google με ςημ αμςαλλαγή “ρσμδέρμχμ” (links), με
εςαιοίεπ ςξσ υώοξσ, όπχπ εμξικίαρηπ ασςξκιμήςχμ, ςανί, γειςξμικά
μπαο, ςαβέομεπ και ερςιαςόοια κλπ. ςα ξπξία μπξοείςε μα ςα παοξσριάζεςε και ρςξμ υάοςη Google.

Θα κάμξσμε ςα πάμςα για ραπ!
Όλεπ ξι αμαγκαίεπ σπηοερίεπ για ςη δημιξσογία και ςημ έμαονη
λειςξσογίαπ ςηπ ιρςξρελίδαπ, πεοιλαμβάμξμςαι ρςη λύρη altaHotel Suite. Θα τξοςώρξσμε ςξ λξγόςσπξ ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ, θα αλλάνξσμε
ςξσπ υοχμαςικξύπ ρσμδσαρμξύπ ςξσ ποξςύπξσ (ρε κάπξιεπ πεοιπςώρειπ
μπξοεί μα αλλάνξσμε και ςξ ποόςσπξ). Θα οσθμίρξσμε ςξμ καιοό και
ςξσπ υάοςεπ Google για ςημ δική ραπ πεοιξυή και ςξπξθερία. Ακόμη, θα
ποξρθέρξσμε ςιπ τχςξγοατίεπ και ςα κείμεμα για ςιπ πέμςε (5) εμόςηςεπ
(“Διαμξμή”, “Υαγηςό & Διαρκέδαρη”, “Δγκαςαρςάρειπ & Τπηοερίεπ”,
“Δοαρςηοιόςηςεπ” και “Πεοιξυή”) ρε ΟΛΔ ςιπ γλώρρεπ, αμ μαπ δξθξύμ
ςασςόυοξμα. Σέλξπ, θα οσθμίρξσμε ςη ρελίδα επικξιμχμίαπ με ςη
διεύθσμρη, ςα ςηλέτχμα, ςξ email και άλλεπ πληοξτξοίεπ επικξιμχμίαπ.

Επιλένςε ςημ εγκαςάρςαρη πξσ ςαιοιάζει
ρςιπ αμάγκεπ ραπ!
Μπξοείςε μα ποξμηθεσςείςε ςη λύρη altaHotel Suite με δύξ
διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ: Ωπ ετάπαν αγξοά ςχμ αδειώμ υοήρηπ ςξσ
λξγιρμικξύ ή χπ σπηοερία εμξικίαρηπ λξγιρμικξύ (SaaS). Κάθε ςοόπξπ
έυει δημιξσογηθεί για διατξοεςικέπ αμάγκεπ. Για παοάδειγμα, έμα μεγάλξ νεμξδξυείξ με δσμαςόςηςα διαυείοιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ μπξοεί μα
επιλένει ςημ ετάπαν αγξοά, με μξμαδικά εςήρια ένξδα ςημ τιλξνεμία και
ςημ ρσμςήοηρη. Αμςίθεςα, έμα μικοόςεοξ νεμξδξυείξ με πεοιξοιρμέμη
διαθεριμόςηςα ρε πόοξσπ και, μπξοεί μα επιλένει ςημ εμξικίαρη (“pay-asyou-go”) πξσ πεοιλαμβάμει ςα ένξδα τιλξνεμίαπ, ρσμςήοηρηπ αλλά και
σπηοερίεπ διαυείοιρηπ, αμαβάθμιρηπ και αλλαγήπ πεοιευξμέμξσ.

Επιπλέξμ ρσμξδεσςικέπ σπηοερίεπ!
Αμ και ρσμξδεσςικέπ σπηοερίεπ, όπχπ η ρσγγοατή κειμέμχμ,
μεςατοάρειπ, τχςξγοατήρειπ υώοχμ κλπ, δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςη
παοαπάμχ λύρη, η altanet ςιπ αμαλαμβάμει με ενχςεοικξύπ και
ενειδικεσμέμξσπ ρσμεογάςεπ (μεςά από εκςίμηρη ςξσ κόρςξσπ) για μια
“με-ςξ-κλειδί-ρςξ-υέοι” λύρη. ςξμ επίρημξ ςιμξκαςάλξγξ ςξσ altaHotel
Suite πξσ ακξλξσθεί, πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ και πακέςα σπηοεριώμ
για επιπλέξμ διαυείοιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ.

επιρκετςείςε ςξ demo ρςη διεύθσμρη www.altahotelsuite.com, ςημ altanet ρςη www.altanet.gr και ςημ swapsystems ρςη www.swapsystems.com

Χαοακςηοιρςικά altaHotel Suite
Χαοακςηοιρςικά altaHotel Suite & Swapsystems Booking Engine
Χαοακςηοιρςικά ιρςξρελίδαπ
Γλώρρεπ (Αγγλικά, Γεομαμικά, Γαλλικά, Ρώρικα, Δλλημικά, Σξύοκικα)
Κεμςοική ελίδα Ξεμξδξυείξσ
Κεμςοική ελίδα Αλσρίδαπ Ξεμξδξυείξσ
ελίδεπ “Διαμξμή”, “Υαγηςό & Διαρκέδαρη”, “Δγκαςαρςάρειπ”, “Δοαρςηοιόςηςεπ” και “Πεοιξυή”
Photo Gallery
Δπικξιμχμία με τόομα
ελίδα μεγάλξσ υάοςη
Νέα και Ποξρτξοέπ
συμέπ Δοχςήρειπ
Exchange Links
Θέρειπ Δογαρίαπ
Sitemap
Χαοακςηοιρςικά μηχαμήπ κοαςήρεωμ και Extranet
Απεοιόοιρςξι ςιμξκαςάλξγξι αμά πελάςη λιαμικήπ ή υξμδοικήπ
Κξιμή ή ρσγκεκοιμέμη διαθεριμόςηςα αμα διατξοεςικό καμάλι πχλήρεχμ
Ποξρτξοέπ
Έκπςχρη ποόχοηπ κοάςηρηπ
Δχοεάμ μέοεπ διαμξμήπ (π.υ για 7 μέοεπ πληοώμειπ για 6)
Αύνηρη ή μείχρη ςιμήπ για ρσγκεκοιμέμεπ μέοεπ
Δσμαςόςηςα εμρχμάςχρηπ ρςημ ςιμή ςξσ δχμαςίξσ ρσμπληοχμαςικώμ ή έκςακςχμ γεσμάςχμ και
εκδηλώρεχμ (π.υ. Φοιρςξύγεμμα, Πάρυα)
Διδικέπ ποξρτξοέπ για ρσγκεκοιμέμεπ μέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ (π.υ. αββαςξκύοιακα ρε νεμξδξυεία
πόλεχμ)
Διατξοεςική ςιμξλξγιακή πξλιςική αμά ηλικία παιδιξύ και αοιθμό παιδιώμ
Δσμαςόςηςα ειραγχγήπ γεμικώμ και ειδικώμ πληοξτξοιώμ πεοιγοατήπ ςξσ νεμξδξυείξσ
(τχςξγοατίεπ, παοευόμεμεπ σπηοερίεπ)
ςαςιρςικά/Αματξοέπ
Μηχαμή κοαςήρεωμ B2C (IBE)
Διαρςασοχμέμη, ςασςόυοξμη αμαζήςηρη διαθεριμόςηςαπ ρε πξλλαπλά νεμξδξυεία ειδικά για αλσρίδεπ
Πξλλαπλή αμαζήςηρη αοιθμξύ δχμαςίχμ (μέυοι ςοια) με διατξοεςικξύπ ρσμδσαρμξύπ αμά δχμάςιξ
Διατημιρςικξί ειδικξί κχδικξί για ειδικέπ εκπςώρειπ/ποξρτξοέπ ή δώοα
Δσμαςόςηςα πώληρηπ ποξρςιθέμεμχμ σπηοεριώμ όπχπ μεςατξοέπ, εκδοξμέπ, γεύμα ρςξ ερςιαςό οιξ κλπ.
Δσμαμικό πακέςξ ρύμδερηπ κοάςηρηπ δχμαςίξσ με εςαιοία παοξυήπ μεςατξοάπ πελαςώμ ρςξ νεμξδξυείξ
Διαλειςξσογικόςηςα μηχαμήπ κοαςήρεωμ (ρύμςξμα κξμςά ραπ)
Φοηριμξπξιώμςαπ ςξ eΒook θα δίμεςαι η δσμαςόςηςα εμημέοχρηπ ςηπ διαθεριμόςηςαπ πξλλαπλώμ
γμχρςώμ website πχλήρεχμ νεμξδξυείχμ όπχπ expedia, opodo, booking, lastminute
Υπηοερίεπ Διαχείοιρηπ Πεοιεχξμέμξσ
Ποόρβαρη ρςξ CMS για διαυείοιρη πεοιευξμέμξσ
Αοιθμόπ “Tickets” εςηρίχπ (1 ticket=1 αλλαγή κειμέμξσ,1 μέα ρελίδα, τόοςχμα μέυοι 3 τχςξγοατίεπ)
altaHotel Suite
**Δτάπαν κόρςξπ αουικήπ εγκαςάρςαρηπ
Μημαίξ κόρςξπ
Κόρςξπ 12 επιπλέξμ “tickets” για ςη διαυείοιρη πεοιευξμέμξσ
Αοιθμόπ νεμξδξυείχμ
Για κάθε ένςοα νεμξδξυείξ
Δςήριξ κόρςξπ για τιλξνεμία και ρσμςήοηρη (μεςά ςξμ ποώςξ υοόμξ)
Μημιαίξ κόρςξπ μηχαμήπ κοαςήρεωμ (Μόμξ για ςξ B2B)
Καςαλύμαςα μέυοι 50 δχμάςια
Καςαλύμαςα από 51 δχμάςια και άμχ
Κόρςξπ αμά κοάςηρη
Για κοαςήρειπ B2C
Για κοαςήρειπ B2B

Hotel
SaaS*

Hotel

Αλσρίδα
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0


0

€500
€220

€3.600
€5.000
€300
1
3
€500
15% ςξσ ρσμόλξσ

1
€50
€100

Δπικξιμ.
Δπικξιμ.

4% αμά κοάςηρη
2% αμά κοάςηρη

Οι ςιμέπ μπξοξύμ μα αλλάνξσμ υωοίπ ποξειδξπξίηρη και δεμ πεοιλαμβάμξσμ ςξ μόμιμξ ΦΠΑ
* Ο όοξπ SaaS είμαι αουικά για “Software as a Service”, πξσ ρημαίμει ςημ εμξικίαρη λξγιρμικξύ. Τξ altaHotel SaaS όμωπ πεοiλαμβάμει, εκςόπ
από ςημ εμξικίαρη ςξσ λξγιρμικξύ altaB2x και σπηοερίεπ τιλξνεμίαπ, ρσμςήοηρηπ αλλά και σπηοερίεπ διαυείοιρηπ πεοιευξμέμξσ για 12 μήμεπ.
Τξ altaHotel SaaS δεμ διαςίθεςαι για αλσρίδεπ νεμξδξυείωμ
** Τξ κόρςξπ ςηπ αουικήπ εγκαςάρςαρηπ για SaaS δεμ υοεώμεςαι ετόρξμ σπάονει εςήριξ ποξπληοωμέμξ ρσμβόλαιξ (έκπςωρη 19%)
επιρκετςείςε ςξ demo ρςη διεύθσμρη www.altahotelsuite.com, ςημ altanet ρςη www.altanet.gr και ςημ swapsystems ρςη www.swapsystems.com

