Det kræver et stort overblik
og målrettet markedsføring
at drive 10 førende hoteller i Danmark og Sverige

Comwell Kolding

Comwell Borupgaard

Comwell Middelfart

Comwell Rebild Bakker

Comwell Holte

Comwell Sorø

Comwell Roskilde

Comwell Sønderborg

Comwell Varberg Kurort Hotell & Spa

Comwell Aspenäs

Det har Comwell fået med SPECTRA

Hotel, Konference & Restaurantsystem
En kædeløsning som ikke blot effektiviserer alle aktivitetsområder, men
også styrker markedsføringen og tilgangen af kunder – Det var grundlaget
for Comwells beslutning om at implementere SPECTRA Multi Site Server.
Synergi og optimering
Perspektivet i at kunne udnytte synergieffekten
optimalt i hele organisationen har været en af
hjørnestenene i beslutningsgrundlaget. Men også
målet om at stå endnu stærkere i den fremtidige
konkurrence har sat fokus på, at der til enhver tid
skal være adgang til den information, som udgør
fundamentet for beslutninger omkring optimering
af markedsføringen.

Med 250 brugere skal det være nemt
SPECTRA er det vigtigste arbejdsredskab for
250 daglige brugere hos Comwell. Det har selvfølgelig krævet sin indsats at få systemet i drift
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hos så mange brugere. Men i dag er slutresultatet
en positiv oplevelse for alle brugerne af systemet.
Det er også klart, at der stilles utrolig store krav
til systemets stabilitet og hastighed, hvilket også
skal ses i sammenhæng med den service, som
kunderne oplever.

En integreret løsning som sparer
ressourcer døgnet rundt
Comwell drager fuld nytte af at have en integreret
løsning som omfatter hotel-, konference-, marketing- og restaurantsystem samt interfaces til telefoncentraler, tv-systemer, kreditkort og økonomistyringssystem. SPA-system samt Internet Online
Reservation & Betaling er under implementering.
Sidst nævnte vil give kunderne adgang til bestilling af ophold døgnet rundt – nemt og bekvemt
– for både forretnings- og feriegæster.

Valget af SPECTRA SYSTEMS
som leverandør
Comwell er kommet til den konklusion,
at SPECTRA er markedets bedste hotel- og
konferencesystem.
Det er endvidere en klar fordel for Comwell,
at SPECTRA er af skandinavisk oprindelse,
har et velfungerende supportcenter samt at
SPECTRA SYSTEMS er en udviklingsorienteret
virksomhed, der kan magte opgaven, tager
sit ansvar alvorligt og møder op med en vedholdende indsats.
Derfor er der heller ingen tvivl om, at
SPECTRA SYSTEMS også om 15 år har et
tidssvarende og konkurrencedygtigt system.
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