HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG
KHÁCH SẠN TRỰC TUYẾN
I. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA WEBSITE
1. Giới thiệu thông tin các khách sạn trong địa bàn tỉnh Bạc Liêu
- Vị trí, cấu trúc, thiết kế;
- Các dịch vụ, món đặc sản;
- Những điểm nổi bật, các chính sách ưu đãi, các chương trình khuyến mãi;
- Thông tin tổng hợp của các khách sạn: số lượt khách đặt phòng, số
lượt khách xem thông tin,…
2. Các thông tin liên quan đến đặt phòng trực tuyến
- Cung cấp số điện thoại hotline, hỗ trợ tư vấn khi khách hàng có yêu cầu;
- Cho phép tra cứu các khách sạn đang có khuyến mại theo thứ tự: Giá,
Loại phòng (đơn, đôi, vip,...), Tiêu chuẩn (*, **, ***,...));
- Cho phép tra cứu các khách sạn còn phòng trống theo thứ tự: Giá,
Loại phòng (đơn, đôi, vip,...), Tiêu chuẩn (*, **, ***,...));
- Cho phép tra cứu các phòng trống theo thứ tự: Giá, Loại phòng (đơn,
đôi, vip,...), Tiêu chuẩn (*, **, ***,...));
- Thực hiện đăng ký đặt phòng trực tiếp trên website (sau khi khách
đặt phòng khách sạn sẽ gọi điện thoại liên hệ lại ngay lập tức);
3. Các thông tin liên quan
- Các tua du lịch mới nhất (có liên quan đến bạc liêu);
- Các sự kiện mới nhất của tỉnh bạc liêu;
- Các địa điểm du lịch cũ và mới của tỉnh bạc liêu;
- Các món ngon, vật lạ của tỉnh bạc liêu;
- Những nét văn hóa truyền thống nổi bật, lịch sử, đất nước và con người
của tỉnh Bạc Liêu;
- Các quán ăn, nhà hàng, siêu thị, điểm ATM, khu vui chơi, tuyến xe
buýt, bến xe khách, số điện thoại taxi trong tỉnh Bạc Liêu;
- Các trường học, bệnh viện trong tỉnh Bạc Liêu.

4. Hỗ trợ tra cứu tìm kiếm thông tin
- Thông tin liên quan đến các khách sạn, đặt phòng trực tiếp trên website;
- Các thông tin được cung cấp trên website.
5. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
- Tiếp nhận các yêu cầu, phản ảnh của khách hàng về website, về nhân
viên phục vụ của từng khách sạn, về quá trình lưu trú tại khách sạn.
Các yêu cầu, phản ảnh sẽ được chuyển đến các đối tượng có liên quan để
nhanh chóng giải đáp, đáp ứng cho khách hàng
- Cho phép khách hàng lưu lại nhật ký hành trình.
II. QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN

III. NHỮNG TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG
KHÁCH SẠN TRỰC TUYẾN
1. Tiết kiệm được thời gian, chi phí khi phải đăng ký đặt phòng theo
phương pháp thủ công.
2. Các khách sạn có một website tập trung cung cấp tất cả các thông tin
cần thiết của khách sạn mình đến mọi người trên thế giới; góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng khả năng quảng bá thương
hiệu.
3. Tạo mối quan hệ khắng khích giữa khách hàng trên thế giới với các
khách sạn, góp phần tăng nguồn thu cho khách sạn.
IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN
1. Quý khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ “Đăng ký khách sạn
đặt phòng trực tuyến” với chúng tôi là có thể sở hữu không gian riêng trên hệ
thống để sử dụng những thông tin đã cung cấp ở trên.
2. Hệ thống chạy trên nền web, khách hàng không cần máy chủ riêng,

không cần người quản trị chuyên nghiệp, tất cả sẽ được chúng tôi hỗ trợ theo
từng gói dịch vụ mà khách hàng đăng ký.
V. THAM KHẢO GIAO DIỆN VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA
HỆ THỐNG
1. Tìm kiếm phòng khách sạn

2. Đặt phòng khách sạn nhanh

3. Hiển thị danh sách các khách sạn trong địa bàn tỉnh Bạc Liêu

4. Hiển thị tin tức liên quan đến dịch vụ

5. Giao diện chính của hệ thống

6. Giao diện tìm kiếm thông tin, đặt phòng của khách sạn

