EEN REVOLUTIE IN
HOTEL MANAGEMENT
SOFTWARE
RoomRaccoon is het enige geautomatiseerde
hotel software systeem dat jouw tarieven
zelfstandig aanpast aan de hand van de
beschikbaarheid van jouw accommodatie.

INNOVATIE & SLIMME AUTOMATISERING
MEETS HOTEL TECH
HOTEL PMS

⭑

Optimalisatie van processen

HOTEL CHANNEL MANAGER

BOOKING ENGINE

⭑

Onderdeel van het HMS

⭑

Verhoog je directe boekingen

⭑

Data Driven Insights & Reports

⭑

Verhoog je bezettingsgraad

⭑

Dynamische prijsstrategie

⭑

Volledig in de cloud

⭑

Voorkom overboekingen

⭑

Upsell Hotel Add Ons

⭑

Nederlandse Support

⭑

Real-time synchronisatie

⭑

Kortingscodes

⭑

Omzet Verhoging

⭑

Accepteer VVC’s

⭑

100% Commissievrij

⭑

Ongelimiteerd aantal logins

⭑

Koppel met alle grote OTA’s

⭑

Package Deals

⭑

Revenue management

⭑

Perfect voor onafhankelijke hotels

⭑ Multilingul

EN NOG ZOVEEL MEER...

HOTEL PMS

Maximaliseer omzet en verbeter de
gastervaring met onze Hotel PMS
RoomRaccoon is het enige property management system dat
automatisch de tarieven van je hotel aanpast aan de hand van
jouw beschikbaarheid. Verhoog je RevPAR door het
automatisch aanbieden van kamer upgrades, add-ons en
extra's. Hiermee houd je meer tijd over voor je gasten.

Automatische emails & prijsaanpassingen
Data Driven Insights & Reports
Gaat verder dan de basis
Perfect voor onafhankelijke accommodaties

TRULY
ALL-IN-ONE

HOTEL CHANNEL MANAGER

Automatische synchronisatie van beschikbaarheid
& tarieven met alle relevante boekingskanalen
Zorg dat je zichtbaar bent als gasten willen boeken. Onze razendsnelle
hotel channel manager synchroniseert alle beschikbaarheid en tarieven
met relevante boekingskanalen zoals Booking.com, Expedia en Airbnb.
Wanneer er via deze kanalen een kamer geboekt wordt, dan wordt dit
binnen 5 seconden geüpdatet in alle systemen. Voorkom
overboekingen!

SECONDS
SYNC

BOOKING ENGINE

Een Booking Engine ontworpen om meer directe
boekingen via jouw eigen website te ontvangen.
Krijg tot 27% meer directe boekingen binnen met onze geïntegreerde
en commissievrije hotel booking engine. Bied arrangementen,
upgrades en extra's aan tegen het juiste tarief op het juiste tijdstip.
Proﬁteer van dynamische tarieven, up-to-date beschikbaarheid en
automatische upselling. Nog nooit haalde je zoveel omzet uit één
kamer.

Commissie vrij
Verhoog je RevPAR
Personaliseerbaar

27% more direct bookings (icon: guest checking in)

27%
DIRECT BOOKINGS

BESPAAAR TIJD, VERHOOG JE OMZET &
CREËER EEN BETERE GASTERVARING

RevPAR + 14%
RaccoonUpsell
Yield Management
RaccoonRev

RACCOONUPSELL

Ga aan de slag met onze upsell feature om
je omzet per kamer te verhogen
Met de handige online check-in geef je jouw gasten de
mogelijkheid tot het aanbieden van een kamer upgrade of
leuke extra's. Stel het in naar wens en kijk toe hoe je omzet
per kamer omhoog vliegt.

Upsell Kamer upgrades
Upsell Add Ons
Automatisch Voorraad bijhouden

YIELD MANAGEMENT

Zondag Korting

Set & Forget automatisering, de
automatische Yield management tool.

Beschikbaarheid

Zo gunstig mogelijk jouw kamers aanbieden? Dit doe je met
behulp van onze simpele maar krachtige Yield functie. Stel
jouw unieke Yield regels zo in dat de prijzen automatisch
aangepast worden op basis van jouw beschikbaarheid.

Dynamische prijsstrategie

50%

Vol

100%

Leeg

Dagen voor check-in
4 days

30 days

Minimum

Maximum

Korting / Toeslag

Update aan de hand van de beschikbaarheid
Gebruiksvriendelijk

20%

Korting

Toeslag

+ Meer ﬁlters

Opslaan

RACCOONREV

Versla de competitie met slimme automatisering.
Altijd de juiste prijs op de juiste dag.

PARIS

Tijd is kostbaar. Met RaccoonRev ben je continu in één oogopslag op de
hoogte van de actuele prijzen van jouw concurrenten. Zo zorg je ervoor

MY HOTEL

€ 155

dat je altijd de beste prijs kan bieden op alle kanalen en verhoog je het

HOTEL TWENTYSIX

€ 160

HOTEL PULTIZERS

€ 163

NH HOTEL PARIS

€ 175

aantal boekingen.

Beheer al je tarieven op één plek
My Hotel

Verander tarieven eenvoudig
Gedetailleerd overzicht

Wedding Suite

RACCOONPAY

Bespaar geld en tijd door middel van
onze betalingsintegratie.
Als we zeggen geïntegreerd, dan is het echt zo. RaccoonPay is
het enige betalingssysteem dat je echt nodig hebt, en het is
naadloos in ons systeem verbonden. Met RaccoonPay betaal je
slechts 0.2% (+ €0.29 transactie kosten op debit) terwijl je
proﬁteert van het belasten van VCC´s.

Geen kleine letters
Volledig geïntregreerd
Credit Card garantie
Verschillende vooruitbetaling mogelijkheden

PA
Y

Clouds Estate Boutique Hotel

tem conexões autom

o SEF o que nos pou
gestão do hostel."

VERTROUWD DOOR
+1500 HOTELIERS
Bij RoomRaccoon staat klantenervaring en
tevredenheid hoog in het vaandel. Mede hierdoor zijn
we gekozen als nummer 1 all-in-one hotel management

Roland
"The integration and automation of the
RoomRaccoon system - that reduces

Ingenhousz

the need for manual intervention - is a
revolution in hotel management
software."
Jason
O’Two Hotel

software door experts & hoteliers over de hele wereld.

“Grazie a RoomRacc

abbiamo molto più t

con i nostri ospiti, m

computer e più temp

Mr. Neri
Villa Rosa, P
"Training on RoomRaccoon is a breeze
compared to some other systems. As a
team we really understand the
RoomRaccoon system."
Aimee
Clouds Estate Boutique Hotel

"RoomRaccoon is in

gegroeid, dat het oo

hotels de oplossing i

duidelijk en heel ove
Claudia

Hotel Gooil
"Ideal für kleine Häuser bietet
RoomRaccoon eine tolle Lösung um
wirklich Zeit zu sparen."
Madlen Szabò
Hotel Mariposa

"RoomRaccoon ha c

recientemente la fun

Con esta función, pu

todas las opciones d

WE ZIJN PARTNER VAN ALLE
GROTE ONLINE TRAVEL AGENCIES

ONTDEK ONZE UITGEBREIDE
PARTNER PAGINA
RoomRaccoon houdt van verbinden. We zijn dan
ook trots dat wij met veel belangrijke partners
op de markt een premium partnership hebben,
zowel lokaal als internationaal. We koppelen
met POS-systemen, boekhoudprogramma's en
nog veel meer.

KLAAR OM TE BEGINNEN
MET ROOMRACCOON?

PROBEER GRATIS

