


კომპანია „სოფტგენი“ შეიქმნა 2008 წელს და დღემდე წარმატებით

საქმიანობს საქართველოს პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზარზე.

კომპანიის არსებობის ისტორიის მანძლზე, განხორციელდა არაერთი

მნიშვნელოვანი და ინოვაციური პროექტი და შეიქმნა მთელი რიგი

პროგრამულ-ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც სხვადასხვა

ტიპის 150-ზე მეტ პარტნიორ ორგანიზაციაშია დანერგილი და

ეფექტიანად ფუნქციონირებს.

იგი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი

თანამშრომლებით, რომლებიც ზრუნავენ კომპანიის მდგრად და

ინოვაციურ განვითარებაზე.



✓ ქართულ და უცხოურ ბაზრებზე ოპერირების 14 წლიანი გამოცდილება

✓ 150-ზე მეტი პარტნიორი როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში

✓ სოფტგენის გუნდი აერთიანებს 50-ზე მეტ მაღალკვალიფიციურ

პროფესიონალს



სისტემის უპირატესობები:

✓ სხვადასხვა არხს შორის შეკვეთების სინქრონიზება

✓ სასტუმრო ოთახების ფასების მართვის საშუალება

✓ გადახდების ავტომატიზირება

სასტუმროს რეზერვაციების მართვის სისტემა

HOTELSPAY წარმოადგენს სასტუმროების მართვის სისტემას,

რომელიც შექმნილი და სხვადასხვა ორგანიზაციაში წარმატებით

დანერგილია კომპანია SOFTGEN-ის მიერ. პროგრამა იძლევა

ინტერნეტ ტურისტული პროვაიდერებიდან ჯავშნების ავტომატური

ჩამოტვირთვისა და სისტემაში რეგისტრაციის საშუალებას.

HOTEL



შეკვეთების სინქრონიზება

სისტემის მეშვებით შესაძლებელია სხვადასხვა არხიდან შემოსული

შეკვეთების LIVE რეჟიმში სინქრონიზება, რათა აცილებულ იქნას ერთი

და იგივე პერიოდში რეზერვაციების დამთხვევის პრობლემა.

შედეგად, სისტემა უზრუნველყოფს ადამიანური რესურსის დაზოგვას და

გამორიცხავს ადამიანურ შეცდომებს, დივერსიფიცირებული ჯავშნების

მართვის რთულ და შრომატევად პროცესში.

Default არხები: ❖ booking.com

❖ expedia.com 

❖ airbnb.com

❖ ნებისმიერი სხვა არხი (სურვილის შემთხვევაში)



გადახდების მართვა

❖ On-line გადახდების მართვის მოქნილი საშუალება (როგორც

ავტომატურ, ასევე მანუალურ რეჟიმში)

❖ სხვადასხვა საიტიდან შემოსული შეკვეთებისთვის, გადახდის

ბმულების დაგზავნის შესაძლებლობა

❖ გადახდის ავტომატური ფიქსაცია სისტემაში

❖ წინასწარი გადახდის შემთხვევაში - სრული ღირებულების,

გარკვეული პროცენტის ან ფიქსირებული თანხის ჩამოჭრა



ოთახების კალენდარი

✓ დაკავებული ოთახების 

აღრიცხვიანობა

✓ სტანდარტული ფასების ინდიკაცია

✓ ჯავშნის ხანგრძლივობის 

მიხედვით ფასების გენერირება

✓ ხელმისაწვდომი ოთახების 

ინტერაქცია

ონლაინ რეზერვაციის დროს, პროგრამა ახორციელებს ჯავშნების ავტომატურ შედარებას და

ამავდროულად, თავისუფალი ოთახების რაოდენობის კონტროლისა და გაუქმებული

რეზერვაციების აღრიცხვიანობის მიზნით, ყოველი 60 წამის ინტერვალით ანახლებს

ინფორმაციას.

მოდულის ფუნქციონალი:



ტარიფების მართვა

❖ დღეების (სამუშაო, დასვენების,

სადღესასწაულო და ა.შ.) და

დროის ინტერვალის მიხედვით,

ოთახების ფასების განსაზღვრა

❖ სხვადასხვა საერთაშორისო დაჯავშნის

სისტემასთან, ფასების ავტომატური

სინქრონიზაცია

ინდივიდუალურად დაჯავშნილი დღეების ხანგრძლივობის, სეზონურობისა და სასტუმროს

ჯავშნების ჯამური რაოდენობის გათვალისწინებით,

HOTELSPAY უზრუნველყოფს ოთახების ფასების უწყვეტ რეჟიმში განახლებას



შეკვეთების რეგისტრირება

საერთაშორისო ჯავშნის სისტემებიდან

მიღებული შეკვეთების ავტომატიზებული

გატარება

სასტუმროს მიმღებში მომხმარებლის

ფიზიკურად რეგისტრაცია





www.softgen.ge

ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N32

(032) 205 43 43


