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System rezerwacji On-line

FD SOFT



Sprawdź jakie to proste

Właściciel / Menager 

ma wgląd do 
aktualnych raportów 

przez cały czas, z 
każdego miejsca, 

które ma dostęp do 
Internetu

 Recepcja 
na bieżąco otrzymuje 

informacje o  
aktualnych 

rezerwacjach

Klient rezerwuje 
i opłaca wybrany termin



Zarzadzanie 
w chmurze

- zwiększa efektywność pracy 
recepcji 

- tworzy baza danych o 
klientach

- Działa w chmurze dając 
większe bezpieczeństwo 
względem dokumentacji w 
wersjach papierowych

- umożliwia dostęp z 
dowolnego miejsca na świecie

- pracuje on-line 
(natychmiastowa aktualizacja 
danych), co w planowaniu 
kolejnych dni pracy pozwala 
uniknąć wielu pomyłek i 
niedomówień

Rezerwacje

- bramka płatności On-line 
(TPAY, PAYPAL, Blik)

- najwyższej jakości 
zabezpieczenia (szyfrowanie 
danych, backup automatyczny, 
loginy, hasła)

- możliwość podziału na różne 
strefy rezerwacji

- możliwość podpięcia 
dowolnej ilości obiektów pod 
jeden system rezerwacji

-prosta i przejrzysta 
rezerwacja, zawierająca się w 
4 krokach

- tworzenie promocji dla 
różnych wejść 

Panel

- Inwestora - zarządzanie 
obiektami oraz pracownikami 
w jednym miejscu.

- Recepcji - automatyczna 
kontrola czasu oraz 
przejrzysty wgląd w każdą 
rezerwację

- Managera - zarządzanie 
obiektem, rezerwacjami, 
historią i oraz klientami 

- Konta klienta - historia 
rezerwacji a także podpięte 
skany podpisanych 
dokumentów

- Personalizacja - design 
panelu rezerwacji dla klienta 
(kolory, grafika, logo)

Innowacje

- System nie tylko obsługuje 
Parki Trampolin czy Sale 
Zabaw, może również 
posłużyć jako rezerwacja 
miejsc parkingowych, 
monitorowanie czasu postoju, 
rezerwacje sali bankietowej, 
biletu na jednorazowy event 
lub koncert

-System umożliwia 
zarządzanie wieloma 
obiektami a wybrane dane 
otrzymujemy z jednej lub 
zbiorczo ze wszystkich 
lokalizacji

- Możliwość nieograniczonej 
konfiguracji promocyjnych 
wejść z dokładnością do 
wybranych dni, a nawet 
godzin
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Masz pytania? 
skontaktuj się z nami!

Zadzwoń:

+48 510 002 265 sprzedaz@parktrampolin.pl

Napisz:

- System jest wielojęzykowy, stopniowo wprowadzane będą kolejne 
wersje językowe, ale również na indywidualne zamówienie możemy 
przygotować wybraną wersję języka

- Możliwość dotarcia i reklamy swojego obiektu do nowych Klientów, 
za pomocą nowatorskiego systemu promocji obiektów wbudowanego 
w nasz system

- Możliwość dodania podczas rezerwacji on-line indywidualnych 
informacji czy ustaleń przez Klienta np. tajnego hasła na rabat, 
zamówienia dodatkowej usługi, produktu czy potwierdzenia 
informacji

- Działanie w chmurze daje większą niezależność - w przypadku 
problemu z Internetem w obiekcie, system nadal będzie działał a 
zwykły smartfon z dostępem do sieci komórkowej pozwoli sprawdzić i 
uruchomić rezerwacje

- System pokazuje status każdej rezerwacji, zarówno opłaconej on-
line jak i przygotowanej do zapłacenia na miejscu oraz rezerwacje 
nadchodzące, zakończone oraz ilość osób obecnych w obiekcie

Co nas wyróżnia


