
OSNOVNI PROGRAM

OnTheBook analiza različitih KPI-a (ključnih pokazatelja uspješnosti), kako se mijenja preuzimanje
Analizirajte OTB različitih ključnih pokazatelja uspešnosti i kako se mijenja preuzimanje.

Postavite strategiju određivanja cijena.
Naučite kako postaviti pravu strategiju cijena prema pickup-u i pritisku potražnje podijeljeno s izvorom i sobom.

Upravljajte ograničenjima.
Shvatite kako upravljati ograničenjima na temelju učinkovitosti tipa sobe.

Kada i zašto mijenjati cijene.
Naučite analizirati prihod, ADR i prognoze prodaje na temelju budućih događaja u usporedbi s prošlim događajima. 

Kada i zašto mijanjati cijene.

SameDayLastYear: maksimizirajte prihod.
Kako se koriste podaci SameDayLastYear i kada trebate raditi na maksimaliziranju prihoda.

Postavite i usporedite proračune.
Shvatite kako postaviti godišnji, mjesečni i dnevni proračun. Naučite ih uspoređivati   i shvatite koliko Vaš hotel raste i prema kojim 

parametrima.

Izvori rezerviranja i usporedba prihoda.
Naučite kako dobro koristiti Source (izvori rezerviranja ili makro kanali ili tržišni segmenti) i naučite kako da povećate njihovu učinkovitost. 

Usporedite različite prihode raščlanjene u usporedbi s bazama podataka OnTheBook, CurrentYear, LastYear i SameDayLastYear i napravite 

vlastite procjene proračuna podijeljene prema izvorima.
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Competitive-set cijene i Rate Shopper. 
U skladu sa svojim ciljevima, vježbajte precizno procjenjujući konkurentne cijene. Saznajte kako koristiti Rate Shopper.

Maksimizirajte prihod s pritiskom potražnje.
Na temelju analize potražnje na tržištu shvatite kako postupati na vrijeme kako biste povećali prihod.

Pogledajte grafikone i prilagodite ih.
Naučite kako se koristiti grafikonima za profitabilan prikaz podataka. Definirajte koje su važne za vaš hotel kako biste promjene 

uvijek pratili po danu, mjesecu ili razdoblju po vašem izboru.

Podesite upozorenja. 
Što su Alert i koja je svrha njihovog objavljivanja? Saznajte kako postaviti Upozorenje za primanje automatskih obavijesti o 

promjenama ili događajima koji su se promijenili na temelju vaših interesa na upravljačkoj ploči ili u e-pošti.

Price Helper - Automatska promjena cijene
Saznajte kako i kada postaviti automatsku promjenu cijene na temelju odabranog datuma i razdoblja ili događaja koji se drže pod 

nadzorom.

Brand Reputation i Pricing.
Naučite koristiti podatke o ugledu brenda za procjene upravljanja cijenama.

Protumačite statistiku.
Kako protumačiti statistiku mjeseca, razdoblja, godine pojedinih izvora ili hotela u cjelini za povećanje prihoda.

Kako stvoriti početne cijene. 
Definirajte koji indeksi trebaju biti uzeti u obzir za stvaranje početnih cijena u narednoj godini. Saznajte kako podijeliti cijene prema 

izvoru, datumima događaja, tipu sobe.
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Cjenovni planovi i sobe.
Naučite kako jednostavno i učinkovito kreirati i upravljati cjenovnim planovima, kao i sobama u skladu s cijenovnim potrebama.

Cjenovni planovi i potreba za određivanjem cena.
Izradite planove cijena prema Vašim ekonomskim ciljevima i Vašim potrebama za određivanjem cijena.

Upravljajte nadogradnjama i prebukiranjem.
Saznajte kako upravljati zakazanim i nepredviđenim nadogradnjama i prebukiranjima.

Statistika za Forecast.
Statistika: kako ih protumačiti i kako ih koristiti za predviđanje.

Pošaljite cijene Channel Manager-u.
Saznajte kako slati cijene s MyForecast-a Upravitelju kanala i što treba uzeti u obzir.


