DE UNIEKE PLUSPUNTEN EURECREA GX TEN OPZICHTE VAN ANDERE PAKKETTEN:
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Multi-tasking, op één werkplek kunnen 4 taken tegelijkertijd gestart worden.
Module koppeling PIN aanwezig, minder kans op fouten.
Modules Telebankieren en Automatische Incasso geïntegreerd in Eurecrea GX en eenvoudig
in gebruik.
Module voorraadartikelen beschikbaar ook op internet (controleert voorraad van
bijvoorbeeld kinderstoel/bed).
Module Omzetverdeling Eigenaren beschikbaar waarmee de omzet gelijkmatig wordt
verdeeld over de eigenaren.
Module Reisburo zorgt voor eenvoudig beheer van afspraken met touroperators inclusief
facturering aan touroperator.
Module koppeling Touroperators beschikbaar voor onder andere koppeling met
Bungalows.nl. Efficiënt doordat er geen allotments meer zijn en daardoor ook grotere kans
op extra boekingen.
Module beschikbaar voor koppeling met KICK of EFS voor aansturing elektra meters op het
terrein en automatisch uitlezen van meterstanden.
Module Koppeling Telefooncentrale beschikbaar waarbij de gast wordt herkend op basis
van het telefoonnummer. Werkt efficiënt en gastvriendelijk.
Module Postcodeboek NL ook in Virtueel Boeken beschikbaar, vriendelijk voor de gast.
Module Bijlage bij Internetfactuur beschikbaar waarmee per boeking automatisch een
bijlage wordt meegestuurd. Het is niet meer nodig om dit per post te doen. Besparing op
porto, handling en enveloppen.
Module Eigenaren Portal Uitgebreid beschikbaar waarbij eigenaren zelf boekingen kunnen
inbrengen (tegen afwijkend %) wat de kans op extra boekingen vergroot.
Module Last Minute beschikbaar.
Module Actiecode beschikbaar.
Module XML koppeling beschikbaar inclusief beschikbaarheid, prijzen en aanbiedings / lastminute prijzen. Hiermee kan de webdesigner een overzichtelijke tabel met periodes met
prijzen maken wat de kans op boekingen vergroot.
Module Boeken uit de 2-d plattegrond beschikbaar waarmee de kans op boekingen wordt
vergroot.
Module Artikelen Uitgebreid beschikbaar met extra info (plus foto) per artikel, artikelen te
koppelen aan periodes, artikelen uit te vullen over pagina. Meer kans op extra verkopen bij
een boeking.
Virtueel boeken kan volledig worden geïntegreerd in de website op diverse pagina’s. Geen
drempels voor gast om te boeken, meer kans op boekingen.
Bij Virtueel Boeken hoeft niets ingevoerd te worden op internet (tarieven, periodes,
artikelen, arrangementen). Alles is volledig gekoppeld met Eurecrea GX.
Bij boekingen zonder voorkeur selecteert Eurecrea GX automatisch de meest efficiënte
locatie.
Flexibele betalingsvoorwaarden per objecttype, wordt automatisch toegepast.
Bij voorkeursboekingen wordt de locatie op de factuur afgedrukt.
Bij internetboeking ontvangt de gast de factuur per email inclusief betalingsvoorwaarden.
Kortingen worden automatisch berekend (seniorenkorting/JG korting en andere kortingen),
ook op internet.
Korting instelbaar per artikel.
Automatisch ontdubbelen.
Mailing naar Word.
Direct Marketing Wizard.
Groot aantal overzichten en Wizards, inclusief vergelijkingen met andere boekjaren.
Oefenadministratie aanwezig.
Eurecrea GX rekent automatisch extra verblijf uit.
Vanuit boekingscherm een reservering direct printen en e-mailen met bijlage.

