Det kræver økonomisk effektive rutiner
at drive Skandinaviens største feriecenter
Det har Lalandia fået med SPECTRA Hotel- & Konferencesystem

Med 752 huse skal
det være enkelt og stabilt

Internet Online Reservation
skaber indtjening døgnet rundt

SPECTRA SYSTEMS
som leverandør

SPECTRA er vores vigtigste arbejdsredskab i
relation til den administrative håndtering af de
752 huse, som ﬁndes på Lalandia. På en god
fredag har vi på få timer mere end 500 huse
til indcheckning. Det er derfor utrolig vigtigt,
at SPECTRA er særdeles driftsstabilt og yder
gode svartider også ved høje belastninger.
Alt andet ville for os være helt uholdbart, da
500 huse til indcheckning trods alt svarer til
ca. 3.500 personer, som venter utålmodigt i
forventningens glæde.

SPECTRA SYSTEMS var tidligt ude med
at kunne tilbyde Internet Online Reservation
direkte integreret med det interne system. Vi
var således allerede i drift med SPECTRA
Internet Online Reservation i 1999 og får i dag
en meget stor del af vores omsætning via dette
system. Online løsningen fra 1999 er faktisk
en så stor succes, at vi har været bekymret for
at ændre i denne. Nu er vi dog ved at forberede
implementeringen af SPECTRA Internet
Online Reservation & Betaling V.3, da denne
version tilbyder en lang række forbedringer
sammenlignet med vor nuværende.

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

SPECTRA
S

Y

S

T

E

M

S

SPECTRA SYSTEMS A/S . Tlf.: 63 16 16 16 . Fax: 63 16 16 17
E-mail: spectra@spectra-systems.com . www.spectra-systems.com

