


виведе Ваш готель на простір 

глобальної мережі без 

посередників



Основні системи бронювання, з 

якими співпрацює Fidelio:

 Sabre

 Amadeus

 Galileo

 Worldspan



Myfidelio.net пропонує нову 

концепцію електронного 

бізнесу



Як працює система?

 1.Відвідувач, який хоче забронювати номер, задає пошук і система 
бронювання пропонує вибрати із наведеного списку готелів.

 2.Коли користувач вибирає необхідний йому готель, система 
перевіряє, чи має даний готель доступні тарифи в режимі 
реального часу.

 3.Якщо підтверджується доступність і актуальність тарифів, 
встановлюється з’єднання і запит потрапляє в систему 
управління готелем.

 4.Запит включає дату заїзду, кількість ночей, число гостей, 
необхідну кількість номерів.

 5.Система управління готелем автоматично визначає, які 
тарифи запропонувати системі бронювання для кожного запиту.

 6.Інформація про доступність тарифів, як правило, надходить в 
систему бронювання протягом 5-7 секунд.

 7.Висвічується повний список доступних тарифів, користувач 
вибирає той, що йому підходить і здійснює бронювання.



Переваги Myfidelio.net

 Весь функціонал, пропонований 
myfidelio.net, доступний завдяки 
інтерфейсу “ Application Program Interface” 
(API);

 вся інформація про номерний фонд і 
тарифи зберігається в одному місці;

 можна здійснювати контроль користувачів, 
що мають права доступу до певних видів 
тарифів .





FIDELIO SALES & GATHERING –

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ВІДДІЛУ ПРОДАЖІВ І 

МАРКЕТИНГУ



Fidelio Sales & Gathering

 інструмент роботи 

відділу продажів і 

маркетингу з 

потенційними 

клієнтами: 

індивідуальними і 

туристичними 

агентствами.



MATERIALS CONTROL –

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМ 

ОБЛІКОМ, КАЛЬКУЛЯЦІЄЮ І 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЄЮ



Materials Control 

 система управління складським обліком, 

калькуляцією і інвентаризацією для будь-якого 

підприємства ресторанної індустрії незалежно 

від його розміру. Materials Control – це 

використання новітніх технологій, що 

відповідають вимогам сьогоднішнього дня. 





Переваги Materials Control:

 всі дані об’єднані в єдиній базі, що 
дозволяє мати цілісне і об’єктивне уявлення 
про бізнес і ефективно вирішувати як і 
внутрішні, так і зовнішні завдання 
підприємства;

 дозволяє Вам швидко здійснювати 
планування замовлень і закупівель ;

 можливість роботи через Інтернет за 
допомогою WEB-клієнта.







Завдяки використанню надійних і 

сучасних систем управління 

базами даних, таких як ORACLE

або SQL BASE, у Вас завжди буде 

найповніша аналітична 

інформація, необхідна для 

ухвалення рішень по замовленнях, 

закупівлях .





Переваги сучасної системи 

Materials Control зможуть оцінити 

ресторани абсолютно різного 

розміру і типу. Ця система 

управління  вже успішно 

використовується більш, ніж 3000 

клієнтів по всьому світу. 


