
GESTIÓ D’ HOTELS, 
APARTAMENTS, APARTA HOTELS 
I CÀMPINGS 

Bookelier 
Online PMS 



Què és Bookelier 

 
Bookelier és molt senzill d’usar, potent, flexible i segur. 
 
Especialment desenvolupat per hotels, aparta hotels, hostals, 
residències, càmpings de bungalows i negocis similars.  
 

Bookelier rep a temps real 
les teves reserves del 

Channel Manager 

Bookelier és la teva eina de ges;ó hotelera en el núvol, un PMS online, 
que et permet estalviar temps i diners. 



Ges;ona calendaris. 

Ges;ona reserves directes i d’ OTAS. 

Ges;ona preus i disponibilitats. 

Ges;ona neteges. 

Ges;ona clients. 

Ges;ona pagaments. 

Facturació i serveis extra. 

Sincronitza amb agències externes (OTA) a 
través de channel manager. 
Panells per recepecionista. 

Tancaments diaris / Ges;ó de caixa. 

Informe per a l’INE i policia. 

Bookelier ofereix una completa solució a 
un preu molt compe??u. 

Potent mòdul d’ estadís?ques. 

Què fa Bookelier 



Estalvia temps i diners en la ges?ó 
del teu negoci amb Bookelier. 

Hotels pe;ts i mitjans urbans,  
rurals i de platja.  
 
Aparta hotels 
 
Gestores d’ apartaments turís;cs. 

Qui necessita Bookelier 

Hostals i albergs. 
 
Càmpings 



100% En el núvol	

100% Conectat	

100% Integrat	

Tenir la teva eina de ges;ó en el núvol et permet 
treballar des de qualsevol lloc i evitaras 
problemes informà;cs. 

Et permet rebre i ges;onar en temps real les 
reserves directes que rebis del teu motor o  
d’OTAs (Booking, Expedia…) 

Integrable amb el teu motor de reserves, 
channel manager i aplicació de comptabilitat. 

El PMS en el núvol 



Els usuaris tenen accés al soWware PMS des de 
qualsevol lloc i des de múl;ples disposi;us. 
 
 
Disminució d’ errors humans. 
 
 
Nou canal de venda per upselling i ofertes.  
 
 
Millora de l’ experiència i engagement de l’hoste. 
 
 
 
Millora de la qualitat dels processos amb el que es 
millora la percepció de marca per part del client. 
 
 
Personal més eficient degut a una major mobilitat.  
 

Estalvi en servidors (hardware, soport tècnic, 
energia). 
 
 
No requereix finançament ja que passem a un 
model de lloguer amb quotes mensuals reduïdes. 
 
 
 
No requereix inversió en sistemes de còpies de 
seguretat. 
 
 
Estalvi de costos de personal gràcies a 
l’automa;zació de tasques repe;;ves que 
milloren l’eficiència. 
 
 
Flexibilitat del lloc de treball y de l’adreça. 
 
 
Increment de les vendes i del marge de 
rendibilitat mitjançant la integració amb Channel 
Managers Cloud. 
 
 
 
 
 
 

Beneficis del núvol 

. . .  Els teus compe-dors ja s’estan passant al 
núvol, no et quedis enrere. 



Senzillesa	

Flexibilitat	

Llibertat	

Amb Bookelier no necessites costosos cursos pel 
seu ús. El disseny és clar i intuï?u. No obstant, 
oferim formació per a tu i els teus empleats. 

Bookelier s’ adapta a la teva forma de treballar, 
manega fàcilment reserves directes o del canal, 
ges;ona pagaments, despeses addicionals, tarifes 
per temporades... 

Amb bookelier no necessites estar en el teu 
despatx.. Ges?ona el teu negoci des de qualsevol 
lloc amb connexió a Internet. Només necessites un 
navegador. 

Seguretat	

Comoditat	

Suport	

Bookelier u;litza protocols de seguretat HTTPS, i 
te un accés restringit amb claus. Ningú més que tu 
i els teus empleats ;ndreu accés a les dades 
segons el perfil. 

Despreocúpat de les còpies de seguretat, de la 
xarxa local i dels servidors. Ges;ona solament el 
teu negoci, de la resta ens encarreguem nosaltres. 

Per qualsevol dubte o problema que et sorgeixi 
contacta amb nosaltres i ho resoldrem el més aviat 
possible. Nosaltres responem. Contacta’ns a 
info@bookelier.com o al 934 581 789. 

Característiques principals 



Estalvia diners i temps en la ges?ó 
del teu Hotel amb Bookelier. 

Accessibilitat i flexibilitat.	

Estalvi de temps.	

Reducció de costos.	

Bookelier aporta la flexibilitat necessària per accedir al 
teu PMS des d’on vulguis. 

Estalvia temps per servir millor als teus clients. Amb 
Bookelier eliminaràs tasques manuals com introduir 
reserves de canals, l’organització dels arxius de paper i 
el registre d’entrada i sor;da de múl;ples sistemes.  

Bookelier aporta una reducció de la despesa operacional 
ja que l'ús d'una única eina suposa eliminar costos i 
permet poder potenciar el motor de reserva propi per 
evitar comissions desmesurades. 

Beneficis d’escollir Bookelier 



Calendari	

Gestió de reserves	

Gestió de contactes	
Consulta al moment tot el calendari 
gràfic de reserves, entrades i sor;des, 
bloquejos, detalls de la reserva. Tot de 
forma clara i intuï;va. 

Consulta les teves reserves amb el 
seu calendari, client, preu, balanç, 
canal usat, codi de reserva i 
imprimeix els documents 
d'admissió, part de viatgers, 
factures així com ges;onar la 
comunicació email amb els clients 
o entrar reserves directes. 

Man;ngues la informació de 
contacte dels teus clients que es 
crearà de forma automà;ca quan 
entrin reserves i fidelitza la seva 
relació amb ells. 

Check ins i Check 
outs	

Reserves caigudes  
del núvol	

Facilita la tasca de recepció 
mitjançant la pantalla de check in/
check out on de forma simple i visual 
podrà registrar les entrades i sor;des 
sense error. 

Les teves reserves de Booking o 
qualsevol altre canal, entraràn 
directament a Bookelier. 

Cupos per canal	
Ges;ona el con;ngent de 
disponibilitats per ;pus d'habitació i 
canal, prioritzi el canal o les reserves 
directes. 

Gestió de reserves 



Factures	

Integració amb  
Comptabilitat 

Genera i imprimeix factures i inclou 
qualsevol concepte extra com a 
esmorzars, pàrquing o mini bar. Afegeix 
ingressos i despeses a la reserva o de 
l'hotel. 

Exporta informació de facturació en 
format estàndard Excel per les aplicacions 
de comptabilitat. 

Tarifes	

Tancaments de 
caixa	

Ges;ona i personalitza ;pus de tarifa 
i les tarifes per temporada segons les 
teves necessitats i ajusta els seus 
preus per obtenir la màxima ocupació. 

L'opció de tancaments de caixa diaris 
amb el saldo final d'efec;u i TPV et 
permetrà quadrar els teus comptes. 

Informes	
Despreocupa’t dels informes policials. 
Bookelier genera els informes per al 
corresponent cos de policia (guàrdia civil, 
policia autonòmica…), així com 
l'enviament d’informació per l'INE. 

Gestió financera 



Motor de reserves	
Bookelier te el seu propi motor de reserves o bé el 
pots integrar amb el teu. Sigui d'una forma o de 
l’altra les reserves directes des del teu Web 
entraran directament al PMS. 

Channel managers	
Bookelier s'integra amb els principals channel 
managers per sincronitzar calendaris, tarifes i 
disponibilitats i tota la informació estarà 
centralitzada únicament a Bookelier. 
 

Reserves online 



Ocupació	

Finances	

Monitoritza tot el negoci mitjançant el complet quadre de comandament. Diferencia't de la competència i 
controla fins a l'úl;m detall rapidament. 
 
 

Gràfics d'ocupació per dia, gèneres, edats, 
persones, durada, ;pus d'habitació i habitació 
entre uns altres. 

Gràfics de facturació per habitació, extres, per 
origen (Booking, Expedia, reserves directes, etc.) i 
serveis entre d’ altres. 

Visualitza el RevPAR, ADR, Pickup i sabràs l'òp;m 
que és el teu negoci i les possibilitats de millora 
per millorar el teu Yield Management 

Marketing	

Estadístiques 



Per evitar esperes i errors en 
els check ins, Bookelier 
s'integra amb l'escàner Delta 
de passaports i documents 
d'iden?tat.  
 
En pocs segons les dades 
dels teus hostes es 
carregaran a Bookelier. 
  

Rapid check in 



Neteja	

Gestor d’ incidèncias	

Generació automà;ca d'actuacions de 
neteja d'entrada o sor;da. Ges;ona el 
calendari i facilita als empleats la seva fulla 
de treball. 

Ges;ona les incidències detectades a les 
habitacions o apartaments 
 

Mantenimient	
Crea tasques de manteniment i ges;ona la 
seva realització. 

House Keeping 



Christian 
Schaack 
Hotel Mas de la Costa 
Valderrobres (Teruel) 
www.masdelacosta.com 
	

“Estem molt contents de 
treballar amb Bookelier, creiem 
que el seu punt fort és el servei al 
client que és fàcil i ràpid!” 
 

“Probablemente el mejor cambio 
que hayamos incorporado. No le 
falta nada y, muy importante, no 
le sobran funciones pensadas 
para las grandes cadenas. Es una 
herramienta perfecta para 
negocios como los nuestros donde 
prima el trato personal y el cliente 
no es un número. 
 
La conecBvidad con el channel 
manager, perfecta. Fácil de usar, 
intuiBvo, soporta mucha 
información y no se ralenBza... 
¿qué más decir?. ¡Ah sí!. El servicio 
pre y post venta, inmejorable, 
¡cinco bolas en TripAdvisor!” 

Oscar Valls 
The Bird House 
Barcelona 
www.birdhouse.es 

Tomas Coloma 
Hotel Misiana 
Tarifa 
www.misiana.com	

“Para gesBonar las reservas de 
nuestras 15 habitaciones 
necesitamos un PMS sencillo, 
razonable de precio, y 
preferiblemente en la nube para 
no complicarnos la vida con la 
informáBca.  
También es imprescindible que el 
PMS conecte con nuestro 
channel manager AvailPro. Así 
entran, de manera totalmente 
automáBca, las reservas de 
nuestro motor de reservas, las de 
booking.com o expedía. 
Bookelier ofrece todo eso, y 
funciona a nuestra saBsfacción.  
El soporte técnico es rápido y 
eficaz. 
Bookelier no es tan potente 
como los grandes PMS, pero 
 
 
 
 

para un hotel pequeño, es mejor 
y muy sencillo de aprender.” 
 
 

Opinions dels nostres clients 



Si utilitzes un channel manager	

Si no utilitzes un PMS	

Traspassar la teva ges;ó a Bookelier és més senxill del que sembla. Nosaltres 
carreguem les teves reserves i clients. 

Si tens totes les reserves i preus en el channel manager, sincronitzem i 
carreguem totes les dades de forma automà;ca. 

Ens passem la informació de les teves reserves i clients en un fitxer Excel 
i ho carreguem tot en el PMS. No hauràs de fer res més. 

Canviar és molt senzill 

Si tens un altre PMS	
Si tens un altre PMS, només necessitem que ens passis les dades del 
teu PMS mitjançant fitxer Excel i els carreguem a Bookelier o, en funció 
del PMS que ;nguis, els extraiem nosaltres. 



Setup	

Quota mensual	

Preus a mida	

En contractar-nos Bookelier, et configurem el PMS a mida amb les teves 
tarifes, habitacions i disponibilitats, ho connectem a la teva OTA preferida o 
al teu channel manager i realitzem una formació.  
Tot, des de 250€ (una sola quota) 

La quota mensual d'ús amb servei de suport i còpies de seguretat 
incloses a par?r de 50€/mes. 

Si necessites contractar serveis addicionals o un pressupost a mida 
contacta'ns a info@bookelier.com. 

Tarifes i serveis 



www.bookelier.com 

Qui som 

Contacta’ns al +34 934 581 789  
o a info@bookelier.com 

Oficines comercials a  
 

 Barcelona  
 Girona  
 Mallorca 
 Madrid 
 Buenos Aires 

	


