درباره ما
About Us
شرکت تحلیلگران سپهر سیستم رایا در سال  1397با رویکرد طراحی و
پیادهسازی اتوماسیون یکپارچه هتلداری آغاز بهکار کرد .این شرکت با تکیه
بر دانش فنی و یک دهه تجربه عملیاتی مدیران خود درصنعت گردشگری،
با هدف ارتقا سطح کیفیت مدیریت ،تسهیل امور کاربران و رفع کاستیها
و خالءهای موجود نسبت به ارائه راهکارهای نوین مدیریت هتل توسط
نرم افزار یکپارچه هتلداری رایا اقدام نمود.
آنچه مسلم است در دنیای تجارت آینده ،تکنولوژی و مدیریت صحیح
اطالعات ،وجه تمایز رقابتی کسب و کارها خواهد بود .از اینرو با مدیریت
صحیح و جامع اطالعات ،آینده را پیشبینی کرده و خواستههایتان را
تحقق میبخشیم.

ساختـار زنجیـرهای
Chain Structure
از مهمترین چالشهای هتلهای زنجیرهای ،عدم وجود ساختار الزم جهت
دسترسی ،کنترل و گزارشگیری لحظهای دفتر مرکزی از واحدهای تابعه
میباشد .در نرم افزار هتلداری رایا با ایجاد ساختار زنجیرهای امکان نظارت
و گزارشگیری در سطوح مختلف و همچنین ارسال اتوماتیک اسناد
حسابداری به دفتر مرکزی را فراهم نمودهایم.
با استفاده از این قابلیت ،گزارشات مالی و عملکرد کلیه واحدهای تابعه و
شرکت مرکزی کامال بهروز بوده و این مهم کمک شایانی به تصمیمگیری
مدیران عالی سازمان خواهد نمود.

فـرانت آفـیس
Front Office
ضعف و قوت کیفیت خدمات هتل از واحد فرانت آفیس هتل آغاز میگردد .از آنجایی که بیشترین ارتباط میان
مهمان قبل ،حین و بعد از اقامت با واحد فرانت آفیس میباشد؛ سرعت ،سهولت و دقت انجام فرآیندهای این
واحد بسیار حائز اهمیت میباشد .در نرمافزار هتلداری رایا به ماژول های مختلف فرانت آفیس نگاه ویژهای
شده و با در نظر گرفتن شرایط و فرآیندهای مختلف ،راهکارهای مطلوبی پیشبینی شده است.
پذیرش
رک اتاقها با تنظیمات انتخابی ،چک این سریع (جهت رزروهای های گروهی) ،انواع وضعیت اتاق ،ورودی و خروجیهای روز ،ثبت و اعالم خرابی ،تعیین اولویت نظافت اتاق ،ثبت درخواست
میهمان ،چیدمان اتاقهای ورودی روز ،فولیو میهمانان ،چکاوت دو مرحلهای ،تعیین سقف بدهکاری صورتحساب مهمان  ،دفتر الکترونیکی گزارش کار کاربران هر شیفت
رزرواسیون
رک جامع با حداکثر سهولت جهت انتخاب بازه و ثبت رزرو ،محاسبه لحظهای میزان کمیسیون  ،تخفیف و تغییرات رزرو ،اعمال خودکار نرخ های مختلف تعریف شده در بازه رزرو ،نمایش
همزمان تاریخهای شمسی ،میالدی و هجری ،نمایش مناسبتها و ایام تعریف شده پیک و غیرپیک ،محاسبه خو دکار نوشو و کنسلی ،امکان اشتراکگذاری مستقیم تاییدیه رزرو در واتس
اپ و تلگرام مهمان
سیستم تلفن
لیست مخاطبین ،ارتباط مستقیم با سیستم تلفن و نمایش تماسهای ورودی و خروجی ،گزارشات تماس ها ،ثبت توضیحات هر تماس

صندوق
ثبت انواع تراکنشها شامل پرداخت ،دریافت ،درآمد ،برگشت و تخفیف ،گزارشگیری از لیست تراکنشها ،تحویل صندوق

گزارشات
گزارش از عملکرد انواع قراردادها ،آژانسها و  ...به تفکیک رزرو  ،رجیستر ،نفرات اتاق ،نفر شب ،اتاق شب؛ گزارش درصد اشغال روزانه ،ماهانه و مقایسهای؛ انواع گزارشات مقایسهای به
همراه نمودارهای تحلیلی؛ گزارش جامع فروش به تفکیک مراکز
نرخگذاری
جدول زمانی و تعریف ایام پیک و غیرپیک ،تعریف نرخ برد به تفکیک اتاق و پلن فروش ،تعریف نرخ فصلی به تفکیک اتاق و پلن فروش ،تعریف انواع قرارداد با شرایط مختلف کمیسیون،
تخفیف و یا ن رخ ثابت با امکان محدودسازی و کنترل اعتبار ،ظرفیت و سایر پارامترهای تعریف شده
پنل آژانسی
امکان تخصیص ظرفیت فروش به آژانس ها وشرکت ها در پلن های مختلف در بازه زمانی مختلف و لینک به سامانه رزرو آنالین

مدیــــریت اقامــــتی
Residential Management
واحد خانهداری هتل همواره با چالش های متعددی در تعامل با میهمان و سایر واحدهای هتل از جمله فرانتآفیس
مواجه است .یکی از این چالش ها نحوه ارتباط میان کارمندان پذیرش و خانهداری میباشد .دقت و سرعت انتقال
درخواست از طرف واحد خدمات میهمان یا پذیرش و اقدام خانهداری در جهت ارائه سرویس به میهمان و ثبت دقیق
و بهموقع آن یکی از اولویتهای نرم افزار هتلداری رایا میباشد که از طریق اپلیکیشن خانهداری دقت و سهولت انجام
فرآیندها به حداکثر رسیده است.

خانهداری
چک اوت  ۲مرحله ای ،ثبت همزمان مینی بار ،خسارت و تایید چک لیست اتاق ،ثبت کاالی امانی ،ثبت اشیاء پیدا شده،
تعیین اولویت نظافت ،مدیریت و گزارشگیری زمان نظافت در اتاق ،مغایرت پذیرش و خانه دار ی ،دفتر الکترونیکی گزارش
کار کاربران هر شیفت

الندری
ثبت مصارف الندری میهمان ،ثبت مصارف داخلی هتل و گزارشات آن

ارتـباط با میهمان
Guest Relationship
مدیریت ارتباط با مشتریان ( ) Customer Relationship Management
گروهبندی انواع میهمانان ،امتیازبندی میهمانان بر اساس میزان استفاده از مراکز مختلف هتل ،امکان ارائه تخفیف یا خدمات خاص به هر
گروه میهمان ،امکان اتصال به سیستم تلفن و نمایش لحظهای مشخصات و سوابق مهمان پشت خط به کاربر

باشگاه مشتریان
امتیازات و الیه میهمان ،بدست آوردن آمارهای مفید مدیریتی ،پیشنهاد طرح های تشویقی و یا تخفیف ،گزارش از کلیه سوابق مهمانان،
امکان اتصال به سامانه رزرو آنالین هتل

سامانه پیامک و اطالع رسانی
امکان ارسال پیامک به هر گروه میهمان ،ارسال پیامک خوشآمد ،نظرسنجی ،اطالع رسانی و سایر

نظرسنجی و شکایات
تعریف انواع نظر سنجی جهت مراکز مختلف هتل ،ارسال خودکار لینک نظرسنجی به مهمانان ،امکان ایجاد محدودیت نمایش سواالت حسب
مراکز استفاده شده توسط مهمان ،ثبت و پیگیری شکایات

تعمیـــر و نگــــهداری
Maintenance
موضوع تعمیر و نگهداری همواره جزو چالشهای هتل های بزرگ در راستای جلب رضایت میهمانان و همچنین کنترل
هزینههای این بخش بوده ا ست .در این بخش از نرم افزار هتلداری رایا ،درخواستهای تاسیساتی و همچنین کلیه
تجیزات هتل ثبت ،مدیریت و گزارشگیری میشوند.

فنی مهندسی
امکان ثبت خرابی ،تخصیص واحد و شخص مسئول پیگیری ،امکان ثبت لوازم مصرف شده ،گزارشگیری از زمان رفع
خرابیها ،تعریف تجهیزات و مشخصات آنها ،تعیین دوره بازدید ،تعریف چکلیست تجهیزات و ...

مدیریت اینترنت
مدیریت اینترنت میهمان و کارکنان ،تخصیص سقف مصرف روزانه و ...

امـــور مـــالی
Finance
حسابداری
تعریف کدینگ حسابداری  ،صورتهای مالی ،دفاتر  ،انواع تراز نامه  ،گزارشات سود و زیان  ،ماتریسی و ...

اموال و دارایی ثابت
تعریف گروه اموال ،محل های استقرار ،نرخ استهالک ،طبقه بندی دارایی و ثبت و فروش و انتقال آنها ،گزارشات اموال

کاست کنترل
ثبت رسیپی محصوالت ،محاسبههای تمام شده محصوالت ،آنالیز مصرف مواد به تفکیک مراکز مختلف ،بهای تمام شده بوفه ،محاسبه درصد
کاست مراکز مختلف طی بازه زمانی
انبارداری
قابلیت چند انباری ،تعریف کدینگ با امکان ثبت واحد فرعی کاال ،بسته بندی ،نقطه سفارش ،مقدار بهینه سفارش ،حداکثر سفارش و تاریخ
انقضا؛ تولید داخلی ،گزارشات خرید و مصرف ،انبارگردانی ،گزارشات کسر و اضافه و ...
خزانهداری
امکان ثبت ،صدور و اصالح چکهای پرداختی و دریافتی ،امکان ثبت صندوق ،امکان صدور چک گروهی و ...

خدمـات
Services
ثبت و کنترل خدمات جانبی مانند مجموعه آبی ،سالن ورزشی ،کارواش ،پارکینگ ،ترنسفر ،گلآرایی
و  ...و کنترل و گزارشگیری مستقل آنها نیز از موارد حائز اهمیت در هتلها میباشد .در نرم افزار
هتلداری رایا ،این موارد را به نحو شایستهای در دسترس شما قرار میدهیم.
مجموعه آبی
ثبت ورود و شارژ الکر میهمان ،امکان رزرو خدمات ماساژ یا زیبایی ،محاسبه زمان استفاده رایگان و ...

کارواش
ثبت خدمات میهمان ،امکان رزرو زمان خاص و ...

سالن ورزشی یا زمینهای بازی
محاسبه زمان شارژ رایگان ،امکان رزرو ،ثبت خدمات اضافی و ...

پارکینگ
تعریف ظرفیت پارکینگ ،تعریف نرخ هر ساعت ،ثبت ورود و خروج خودروها ،گزارشگیری روزانه و ...

ترنسفر
تعریف انواع وسائل نقلیه ،تعریف راننده ،تعریف مسیرهای مختلف ،محاسبه و کنترل میزان مصرف بنزین ،چک لیست خودرو ،اطالعرسانی به
راننده و میهمان ،ارتباط با  GPSخودرو و ...

تـامیـــن و تـــدارکات
Supplies

درخواست و تامین کاال
ثبت درخواست کاال توسط واحدها ،تعیین چرخه کنترل درخواست ها توسط مدیران در هر واحد ،تعیین سقف ریالی جهت
کنترل رسید و حواله در هر واحد ،برآورد هزینه لیست خرید ،تعیین کارپرداز هر خرید ،امکان ارسال نوتیفیکیشن به کارپرداز

گزارشات
گزارش از وضعیت درخواست کاربر ،گزارشات لیست خرید و حواله ،مانده خرید ها ،گزارش مغایرت درخواست و عملکرد
انبار

مــنابع انـــسانی
Human Resources

کارگزینی (امور قراردادها)
امکان تعریف واحد سازمانی و پستهای سازمانی ،امکان تعریف انواع قراردادهای کار ،امکان تعریف احکام پرسنلی ،امکان
صدور قرارداد بر اساس حکم پرسنلی و ...

حقوق و دستمزد
محاسبه کارکرد و حقوق ماهانه ،محاسبه اتوماتیک عیدی و پاداش و سنوات همزمان ،امکان طراحی فرمهای خروجی مانند
فیش حقوق و لیست حقوق ،امکان ارسال لیست بیمه بصورت اتوماتیک ،امکان ارسال لیست مالیات ،امکان محاسبه تعدیل
مالیات حقوق ماهیانه و سالیانه ،امکان تعریف انواع وام و ...

هــــوش تجـــاری
Business Intelligence
هوش تجاری ،یک ابزار مدیریتی تحت وب است که بر اساس تکنولوژیهای پایگاه داده از مکانیسم مکعب دادهای بهره
میبرد .استفاده از هوش تجاری باعث میشود تا حد امکان داده ها را در پایگاه داده مرکزی ذخیره کرده و یک پایگاه
داده جامع اطالعاتی را تشکیل داد .هر گونه اطالعات داخل هتل همانند اطالعات رزرواسیون و پذیرش میهمانان ،اطالعات
پایانه های فروش مراکز درآمد و غیره برای بهترین تحلیل بسیار حائز اهمیت میباشد و جدای از پایگاه داده مرکزی ،در
پایگاه داده هوش تجاری نیز ذخیره و نگهداری میشوند .ما در تیم نرم افزار هتلدار ی رایا پس از سالها تحقیق و فعالیت
در زمینه هتلدار ی به این نتیجه رسیدهایم که با هوشمندساز ی مدیریت درآمد ،هزینه و بازده بار ی بزرگ از دوش مدیریت
هتل برخواهیم داشت و با این کار ایشان را در گسترش و کیفیت کار خود چند قدم به جلو خواهیم برد و با پیشبینی
هزینهها و درآمدها ،مسیر پیش رو جهت اتخاذ هر گونه تصمیم روشنتر میکنیم .از اینرو نگاه ویژهای به مدیریت تجار ی
و نیازهای همیشگی مدیران سازمان های بزرگ داشته و با مکانیزاسیون هوشمند ،این خالء را مرتفع نمودهایم.

مدیریت درآمد ( ) Revenue Management
قیمتگذاری شناور بر اساس مولفه های مختلف از جمله ایام اول و اخر هفته ،مناسبتهای خاص ،رزرو های گروهی،
درصد اشغال ،مدت اقامت و...؛
تحلیل جامع فروش انجام شده در مراکز مختلف ،تحلیل کشش قیمتی تقاضا و ...

مدیریت هزینه ( ) Cost Management

شاخص های مختلف مصرف مواد و انرژی  ،بهای تمام شده اتاق ،تحلیل هزینههای ماهانه ،محاسبه نقطه سربهسر،
پیشبینی هزینههای آتی و ...

مدیریت بازده ( ) Yield Management
سود و زیان ماهانه هر واحد ،تحلیل بازده عملکرد ،پیشبینی میزان سود و بازده ماههای آتی و ...

