
S.C. LAURENT COMPUTERS S.R.L.

RECEPTIE HOTEL

S.C. LAURENT COMPUTERS S.R.L. vă oferă un instrument 
puternic şi flexibil pentru administrarea hotelului dumneavoastră : 
programul RECEPTIE HOTEL.
Acest program reprezintă o unealtă de gestiune a informaţiilor foarte 
utilă la îndemâna managerului de hotel.

Programul realizează o gestiune completă a turiştilor care plătesc pe loc (numerar, carte de credit 
sau cec), a turiştilor veniţi cu bilete de odihnă şi tratament (B.O.T.) şi a tuturor încasărilor şi serviciilor 
oferite lor.

Programul lucrează cu două noţiuni care definesc orice operaţiune 
efectuată: ziua curent  ă   de lucru   şi recepţionerul. Orice operaţiune înregistrată 
(cazări, plecări şi ştergeri turişti, înregistrări şi anulări plăţi) conţine aceste 
două informaţii care vor ajuta la depistarea oricărei probleme eventual 
apărute. La schimbarea turei recepţionerului, se generează automat un 
borderou de încasări. Astfel, există un control complet şi permanent a tuturor 
operaţiunilor executate.

Nomenclatoare:
Iniţial, se actualizează camerele de hotel existente cu caracteristicile lor, recepţionerii cu parolele 
individuale de acces şi firmele partener cu care se lucrează.

Cazare   turişti  :  
La actualizarea fişei de cazare, în funcţie de 

perioada dorită de sejur, se generează camerele 
libere existente pentru alegerea uneia libere.

Plata serviciilor de către turişti se poate face parţial sau total în orice moment al sejurului, 
generându-se chitanţe interne cu număr unic pentru fiecare încasare realizată.

În timpul sejurului, turistul poate beneficia şi de alte servicii dorite pe parcurs, achitarea putând 
avea loc parţial sau total.



Permanent, turistul poate avea un sold nenul, acesta putând fi 
vizualizat prin generarea balanţei proprii lui care prezintă toate serviciile 
de care a beneficiat şi toate achitările pe care le-a efectuat.

Fişa de cazare a unui turist poate fi modificată în timpul 
sejurului, soldul recalculându-se automat.

De asemenea, balanţa poate fi vizualizatã şi pentru orice turist 
plecat.

Rezervări  :  
Programul deţine şi două module de 

rezervări - pe tip de camere sau pe număr cameră.
Rezervările se efectuează pe perioade, pe 

tipul şi numărul camerelor dorite, după numele 
turiştilor sau firmelor partener.

Situaţii   generate:  
Din cazările turiştilor şi din rezervări, se generează Diagrama hotelului, 

care arată situaţia completă pentru orice zi a camerelor disponibile şi a celor care 
se eliberează.

Se poate scoate o situaţie a rezervărilor dupã firmă, data intrare sau data 
plecării.

Un raport foarte util pentru recepţioneri: Camerele care se elibereaz  ă   : 
turiştii care trebuie să predea cheile la începutul unei zile.

Raportul de gestiune : un raport concentrat al încasărilor, soldului 
turiştilor şi al gradului de ocupare al hotelului.

Se poate scoate lista turiştilor înregistraţi pentru mic dejun, prânz şi 
cină atât a celor cu cazare normală cât şi a celor cu B.O.T.-uri pentru o 
planificare eficientă a restaurantului propriu.

De asemenea, se pot genera o serie de situaţii hoteliere pe perioade 
care vă oferã un control complet asupra tuturor informaţiilor.

Alte rapoarte: diagramă lunară rezervări sau mixtă, situaţii turişti, 
situaţii grad ocupare, registru cazare, situaţii rezervări, etc.



Alte   precizări  :  
Programul deţine o opţiune de salvare completă a datelor pentru fiecare zi curentă de lucru, aceasta 

dând posibilitatea restaurării datelor din orice moment anterior.
S.C. LAURENT COMPUTERS S.R.L. vă asigură întreţinerea permanentă a lucrării şi instruirea 

recepţionerilor.
Împreună cu acest program, vă putem oferi şi un program de gestiune a meniurilor restaurantului 

propriu pentru un control eficient şi permanent al costurilor.
La cerere, putem realiza modificări ale programului specifice clientului.

Specializat în prelucrarea informaţiilor pentru clienţi, S.C. LAURENT COMPUTERS S.R.L. vă 
oferă o gestiune completă a întregului sistem informatic - furnizarea de programe software care se 
integrează eficient cu activitatea dumneavoastră, service profesionist al calculatoarelor, realizarea şi 
administrarea unei reţele de calculatoare interne.

Noi ne distingem prin operativitate la sediul clientului. Interesul nostru este prosperarea în afaceri a 
clientului şi datorită contribuţiei noastre.

Noi nu vă punem pe drumuri, venim noi la dumneavoastră. 
Trebuie doar să ne apelaţi : 0722 - 313844.

Portofoliu clienti:

- HOTEL DUNAREA ** - Mamaia
- HOTEL LOTUS ** - Mamaia
- HOTEL CENTRAL *** - Mamaia
- HOTEL CORINA ** - Venus
- HOTEL PROTON ** - Neptun
- HOTEL FERDINAND *** - Constanţa
- HOTEL AGNES *** - Bucureşti
- Camping GRUP PETROL MARIN SA - Mamaia
- VILA CONSTANŢA *** - Predeal
- HOTEL SYM *** - Ploieşti
- HOTEL VICTORIA *** - Timişoara
- HOTEL TURIST ** - Neptun
- HOTEL DELFIN ** - Mamaia
- VILA PENSIUNE RÂŞNOAVA **** - Predeal
- HOTEL FINTIA *** - Eforie Sud
- Hotelurile MAGIC*** şi MAGIC TRIVALE*** - Piteşti


