
Microinvest ХОТЕЛ PRO
Софтуерна система за места за настаняване



Microinvest Хотел Pro е програма за администриране дейността на
хотели, хотелски комплекси, къщи за гости, апартаменти под наем и др.
С помощта на този програмен продукт се управлява процеса по
проследяване на резервации, настанявания, разплащания и издаване
на документи при хотелско пребиваване.

С помощта на софтуера лесно се управляват процесите по менажиране
на стаи и помещения, тяхната заетост по периоди, сезонни обекти,
гъвкави ценови политики и отстъпки спрямо различни критерии за
престои. Microinvest Хотел Pro подпомага работата на оператор на
рецепция като спестява време и ресурс по регистриране на гости,
разплащане на сметки и издаване на необходимите документи.

ХОТЕЛСКИ 
СОФТУЕР



За кого?



Защо да 
изберете
Microinvest
Хотел Pro?

Без месечна такса;

Без Ограничение в броя стаи;

Без Сложен процес по внедряване;

Безплатно обучение;

Автоматизиране на работния процес;

Връзка с Фискални устройства;

Фактуриране;

Връзка с четци на лични документи;

Ресторант;

Интеграция с Единна система за 
туристическа информация – ЕСТИ.



ABOUT THE 
PROJECT Управление на всички обекти (сгради) в 

една база, без значение къде се намират.

Администриране на процеса по 
приемане, обслужване и изпращане на 
гости на хотела.

Дефиниранe на потребители в системата 
и задаване на права за достъп до 
отделните менюта.



СТАИ

ТИП СТАИ

Индивидуално изграждане на легловата база (вида на
леглото), разпределение по етажи и сгради. Възможност за
добавяне на екстри (климатик, телефон, кухня, телевизор и
други), снимки на интериор, размер на помещението.

Най-популярната класификация за типове стаи (единична, 
двойна, тройна, студио, апартамент и други).



Търговски пакети: Конфигуриране на цени, ценови особености, специални сезони, договори, 
услуги, намаления за настаняване;

Туристически пакети 
и Ценови листи

Туристически пакети

Автоматично изчисляване на пансион по 
дни и брой гости;

Опция за добавяне на закуска/обяд/вечеря 
за деца

Туристически пакети за изхранване и 
управление и проследимост на пансион;

Опция за добавяне на индивидуални 
услуги към пакет;



Създаване на ценова листа за всеки сезон, 
промоционален период или делнична
натовареност;

Валидност на ценовите листи;

Отстъпки за допълнително настанени
възрастни и деца;

Ценови листи

Ценообразуване спрямо възрастовата
група на децата в стаята;

Отстъпки за ВИП клиенти;

Работа с ценови листи по Туроператори;



Опция за добавяне на различни хотелски услуги в 
зависимост от типа на мястото – басейн, сауна, парна баня, 
фитнес, салон за красота и други;

Отдаване под наем на колела, ски екипировка, 
конферентна зала, ресторантски и кетъринг услуги;

Хотелски удобства и 
цени на услуги



Табличен и Графичен изглед на заетостта;

Филтри за лесно търсене на резервации/настаняване;

Аналитична част за брой заети и брой свободни стаи с 
графика, и процентно съотношение - дневно, 
седмично, месечно

С един клик пълна визия на моментното състояние на
всяка стая – резервирана, свободна, заета, анулирана
резервация. Бърза ориентация в периода на заетост
на хотела - дневен, седмичен и месечен график.

График заетост



Индивидуално резервации

Групови Резервации

Проследимост на Пристигащи и Заминаващи

Предплащане на депозити и аванси по резервации

Издаване на документи за плащания по резервации;

Анулиране на резервации и проследяване на 
плащания и връщане на депозити.

Резервации



Бързо и лесно настаняване директно от график заетост
в текущия ден, за който е обявена резервацията;

Настаняване след предварителна резервация;

Директно настаняване без резервации; 

Лесна проследимост на брой свободни и заети стаи;

Адресни карти за българи и чужденци;

Предпочитания към стая;

Специални изисквания на гостите;

Преместване на стая;

Водене на Регистър за настанени туристи;

Настаняване



Връзка с четец за лични документи;

Автоматично попълване на всички данни за гостите;

Поддържане на база данни с клиенти;

Отчитане на Деца, възраст за деца;

Гражданство;

Четец на лични 
документи



Програмиране на карта за отваряне на хотелска врата

Настройка на валидност на картата, синхронизирана с 
датите на престой на гостите;

Издаване на брой карти, идентичен на броя гости в стаята;

Анулиране на загубена карта;

Удължаване на валидността на картата.

Система за програмиране на 
карти за врати



Управление на сервизните служби на хотела;

Планиране и контрол на работата на камериерките;

План график за пълно или частично почистване на стая;

Анализ на състоянието на стаите – почистена, непочистена

Управление на 
домакинство



Изпращане в реално време на сметки на 
гости от ресторант;

Проследимост по дата и час на направената 
консумация в ресторант;

Разплащане на сметката за консумация в 
ресторанта през хотелската система с 
издаване на фискални документи

Връзка с Ресторант



Управление на Авансови плащания, издаване на 
фискални бонове, фактури, квитанции за сметка;

Частични плащания както на отделни услуги, 
така и на цялата сметка на стаята;

Предплащания; 

Прихващане на аванси и депозити;

Единични и групови разплащания;

Разплащания



Издаване и отпечатване на всички документи 
свързани с престоя и разплащането на 
сметките;

Издаване на Фактури, Кредитни, Дебитни 
известия;

Печат на Фискални бонове;

Справки на издадени документи;

Печат и Експорт на документи

Издаване на 
документи



Дневен отчет за обороти –
разпределени по тип използвана 
услуги: нощувки, услуги, ресторант;

Регистър на настанени туристи;

Справка Декларация по чл.116 – за 
калкулиране на дължимия 
туристически данък;

Справка издадени документи; 

Финансови справки;

Многофакторен анализ 
и справки

Рождени дни на гостите;

Регистър българи и чужденци;

Справка Пансион;

Управление на домакинството;

Отчети за мениджъри – брой заети 
брой свободни стаи в периоди;

Планиране на тарифи




