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Simpel brugergrænseflade
RCS Booking One leveres med en bred vifte af værktøjer som håndteres via en sim-
pel brugergrænseflade. Med disse værktøjer ved hånden, vil du altid være på for-
kant med ethvert aspekt af din virksomhed.

RCS Booking One tilbyder blandt andet
 » Hurtig booking af udlejningsenheder
 » Adgangskontrol over dine områder
 » Enkel forbrugsaflæsning
 » Bookingsystem med integreret finanssystem
 » Markedets mest stabile bookingsystem

RCS Booking One

Gode 
Grunde3 1. Simple værktøjer som effektiviserer arbejds- 

gangene i dagligdagen.
2. Windowsbaseret brugermiljø gør det brugervenligt.
3. Unikke tilpasninger der matcher din virksomheds 

behov kan tilføjes til hver en tid.
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Systemet er baseret på den nyeste teknologi fra Microsoft og SAP, som sikrer dig en 
fremtidssikret løsning. RCS Booking One tilrettes enkelt og er meget fleksibelt. Derfor 
er det nemt at integrere med andre systemer i virksomheden.

Systemet tilpasses din virksomheds behov
SAP Business One er grundkernen i systemet sammen med en SQL server. Det Win-
dows-baserede brugermiljø mindsker tilmed oplæringsprocessen. Forskellige modul-
er kan vælges, så systemet tilpasses netop din virksomheds behov.

Integrerede funktioner 
Enhedsoversigt
Med enhedsoversigten er det nemt at holde styr på, hvilke enheder der er udlejet, 
ledige eller reserverede for en given periode. Med denne oversigt kan du sikre dig 
imod spild, da det er enkelt at overskue, om alle enheder er udlejet.

Reservationsoversigt
Med reservationsoversigten kan du hurtigt få status over alle enheder i dit bookin-
gområde. En grafisk illustration, viser alle ledige og reserverede pladser for en valgt 
periode.

Adgangskontrol
Adgangskontrol kan føres ved hjælp af magnetkort eller de nye og mere robuste 
kort til berøringsfrie kortaflæsere. På denne måde kan du føre kontrol over gæsters 
adgang gennem døre, til aktivitetsrum etc.

Kalenderfunktion
Programmet leveres med en udvidet kalenderfunktion, som gør det nemt at admin-
istrere aktiviteter. Kalenderen er opdateret med alle søn-/helligdage samt opdelt i 
ugenumre.

Forbrug
Med RCS Booking One slipper du for at tømme dine automater for poletter. I stedet 
registreres forbrug via gæstens eget kort. Det giver en enkel forbrugsafregning af 
anvendte enheder som el og vand.

Den nyeste teknologi
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Rapportering
Via bookingsystemet kan du udskrive rapporter inden for alle områder af virksom-
heden. Det giver dig adgang til nøjagtige informationer som kan optimere virksom-
heden. Der kan for eksempel udskrives rapporter for bookingoversigter, ankomster
pr. dag og kasserapporter.

Statistik
Du får adgang til et statistikværktøj, som kan anvendes til forbedring af din virk-
somheds markedsføring. Statistik kan blandt andet føres på månedsbasis og 
hjælpe til at skabe synergi mellem aktiviteterne. Det kan give overblik over, hvilke
enheder der sælges mest af, hvilke kundetyper der har været på besøg, og vorledes 
mersalget til denne type kan optimeres.

Betalingssystem
Med RCS Booking One klares alt med ét kort. Gæsten har sit  eget kort, der kan bru-
ges som adgangskort, men, hvis det ønskes, også som betalingskort. Ved tilkøb af 
ekstra enheder tilskrives dette blot gæstens kort. Ydermere kan du med systemet
føre en effektiv lagerstyring med stregkoder. Der kan føres artikelstamdata over for 
eksempel kioskvarer. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvorledes RCS 
Booking One kan tilpasses dine behov.

Der kan nævnes
Finansmodul
RCS Booking One kan leveres med et fuldt integreret finansmodul, som forenkler alle 
dine finansielle aktiviteter. Fakturering og returneringer er blot nogle af de funk-
tioner, som findes i modulet. Således kan der udskrives diverse finansielle rapporter 
såsom omsætnings-analyserapporten.

Bankmodul
Bankmodulet giver problemfri håndtering af alle finansielle processer såsom ind- og 
udbetalinger, kreditkorttransaktioner samt diverse bankafviklinger som rateopkræv-
ninger på forskellige enheder.
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Servicemodul
Med servicemodulet kan du optimere potentialet i din serviceafdeling. Der kan føres 
serviceplanlægning på diverse bygninger og enheder. Samtidig gør modulet det 
muligt at føre sporing af aktiviteter.

Time/Sag-styring
Systemet kan endvidere udvides med faciliteter til Time/Sag-styring. Time/Sag-sty-
ringen er opbygget over en overskuelig ugeseddel tilrettelagt efter de enkelte me-
darbejdere og deres opgaver. Det giver overblik over arbejdsstyrken samt adminis-
trative besparelser.

Online forespørgsler
Gæsterne kan via din hjemmeside foretage online forespørgsler. Herefter vil gæsten 
automatisk blive opdateret i dit system.


