
Wij leveren  

Meer GuestTime
met het Guestline 

Platform
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Maak 
kennis 
met het 
Guestline 
Platform

Property Management

PMS

•  Front Desk
•  CRM
•  Rate Management
•  Housekeeping en kameronderhoud
•  Accounting
•  Gegevens exporteren

Property services

Food & Beverage

Conference & Banqueting

•  EPoS en hardware

•  Geavanceerde C&B

•  Betalingsgateway
•  Betalingsterminals
•  Acquirer services

Betalingen

GuestPay

Distributie

Channel Manager

Direct Booking Manager

Digitale marketing

Websuite

Marketing via 
zoekmachines 

Hotel AdSuite

•  Upsell Guru/Oaky (Upselling)
•  ChicoStay/Enzo (Kiosk & Mobile Ci/Co)
•  GuestRevu (recensies en reputatie)
•  Duetto/IDeaS/RevControl (RMS)

Integraties

Honderden integraties 
naar derden, waaronder:

Eén login Eén 
gebruikerservaring Eén API Eén 

centrale database
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Wij geloven 
dat tijd 
jouw meest 
waardevolle 
bezit is

...en dat deze tijd beter kan worden besteed 
aan je gasten dan aan routinematige taken.

Daarom staat alles wat we doen in het 
teken van...

meer
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Wat is 
GuestTime?

• Elke vraag die je je gasten niet kunt 
stellen

• Elk gesprek dat je niet toevallig hoort

• Elk signaal dat je toch al superdrukke 
brein niet oppikt

• Elke kans die je niet ziet omdat je ergens 
anders mee bezig bent

• Elke ingeving dat je in verband met 
tijdgebrek niet kunt onderzoeken

Kortom, het zijn de vele mogelijkheden 
voor verbetering die verloren gaan door 
niet-noodzakelijke afleidingen

Het is die ene plek waar 
alle magie plaatsvindt 
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Hoe 
kunnen wij 
jou meer 
GuestTime 
geven?

Uitgebreid portfolio
Minder complex, meer flexibel

Rijk aan functionaliteit
Gebruiksvriendelijk, automatisering 
van routinematige taken

Local Hero-service
Soepele migratie, snelle 
implementatie
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Meer dan 
PMS, een 
end-to-end 
gast en 
hotel 
platform

Word gezien

Converteer

Maak contact

Stroomlijn

Verbind

Stel tevreden

Vereenvoudig betalingen
Betaaloplossing GuestPay

RevSpaTM-spasysteem, voucherplatform Gifted TM

Gastenmanagement, reputatiemanagement, 
gastenportaal

PMS: Receptie, rate management, boekhouding, 
rapportages, housekeeping, pre & post emailing

Geavanceerde Conference & Banqueting, EPoS

Websuite, Direct Booking Manager

Hotel AdSuiteTM , zoekmachinemarketing, 
Channel Manager
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Besteed 
meer tijd 
aan je 
gasten, 
niet aan je 
software

Centrale gegevens

Gebruiksvriendelijk

Veilig en compliant

Op een overzichtelijk dashboard met KPI's breng 
je de huidige kerngegevens samen met de 
gegevens uit het verleden

Met één URL en één wachtwoord is deze tool zeer 
gebruiksvriendelijk. Schakel eenvoudig en snel 
tussen verschillende producten

AVG- en PCI-compliant met 2-factor 
authenticatie

Verbonden
Product- en bedrijfsnotificaties, met een 
ingebouwde supportportal voor tickets en 
productinformatie

Mobiel en schaalbaar
Op elke locatie en op elk moment toegankelijk. 
Automatische updates zonder down time

Centrale configuratie
Gebruikersrechten, tarieven, restricties en meer, 
allemaal beheerd vanuit één centrale plek en 
multi-property mogelijkheden

Geïntegreerd
Met de derde partijen die belangrijk voor je zijn
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Wij geloven 
in inhoud 
en resultaat

Verbeterde 
bezettingsgraad

Verbeterde online 
zichtbaarheid

Verhoogde 
kamerprijs

Verfijnd rate management

Meer 
rechtstreekse 
reserveringen

Minder commissies voor 
online boekingssites

Tijdsbesparing
Gestroomlijnde 

operatie

Omzetgroei
Enthousiaste gasten

Een bewezen 
rendement

Uit jouw investering



Waarom Guestline?
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Meer dan  
25 jaar
Ervaring met 

softwareoplossingen voor de 
gastvrijheidsindustrie

80 procent 
van het 

personeel
Met ervaring in de 

gastvrijheidsindustrie

Meer dan 
2500 hotels
Vertrouwd door succesvolle 

hoteliers

365 dagen 
per jaar

Ondersteuning geleverd door 
hotelprofessionals

Pioniers van 
Cloud

PMS en hoteltechnologie

Honderden 
integraties
Met de derde partijen die 

belangrijk voor je zijn

Elke 10 
uur

stapt een nieuw hotel over op 
onze technologie

98,5% 
retentie

Loyale klanten die onze relatie en 
oplossingen waarderen


