
7 vragen
die elke hotelier moet 

stellen bij het kiezen van een 
nieuwe PMS-provider...



 *Een PMS 
of Property 
Management 
System 
digitaliseert de 
exploitatie van 
een hotel. 

Oorspronkelijk 
handelde een 
PMS vooral de 
frontofficetaken 
van een hotel af, 
zoals reserveringen, 
het toewijzen van 
kamers en het 
beheer van tarieven. 
Tegenwoordig 
vormt een PMS de 
spil van het hotel. 
Het ondersteunt 
de hotelier bij het 
beheren van alle 
aspecten van het 
bedrijf om de gasten 
een uitstekende 
belevenis te bieden.

1.    Ondersteuning  
Welk ondersteuningsniveau 
wordt er geboden? Wat 
vinden de huidige gebruikers 
van de ondersteuning? 

2.    Integratie  
Werkt de provider 
gemakkelijk samen 
met andere providers 
van technologie in de 
gastvrijheidsindustrie, 
zodat je je ideale systeem 
kunt samenstellen? 

3.    Stabiliteit  
Hoeveel ervaring heeft 
het bedrijf? Heeft het een 
solide financiële basis?

4. Implementatie  
In welke mate zal 
de implementatie je 
bedrijfsvoering verstoren? 

5.    Updates  
Update de provider zijn 
PMS regelmatig? 

6.     Bewezen 
rendement op  
de investering 

Wat zeggen andere hotels 
bij jou in de buurt over het 
systeem? 

7.    Mensen  
Hoe zijn de mensen die 
bij de provider werken? 
Begrijpen ze jouw bedrijf?

Voor hoteliers is het kiezen 
van een PMS*-partner een 
enorme uitdaging. 

Een PMS kan je hotel maken of breken: de 
juiste keuze stroomlijnt je activiteiten, maakt 
je technologie toekomstbestendig, verbetert 
de gastbelevenis en zorgt er uiteindelijk voor 
dat je bedrijf beter presteert.

Dit is een belangrijke beslissing voor je hotel. Om je te helpen 
de juiste keuze te maken, behandelt dit e-boek 7 essentiële 
vragen die je aan elke potentiële PMS-partner moet stellen.

De juiste 
keuze 
maken

Guestline.com



Hoe weet je 
zeker dat een 
potentiële PMS-
partner goede 
ondersteuning 
kan bieden? 

Bekijk recensies van 
klanten, zoek naar 
feedback van andere 
gebruikers en 
zorg dat je precies 
begrijpt welke 
ondersteuning er 
wordt geboden 
volgens je contract.

Ondersteuning is een van de 
belangrijkste factoren om 
rekening mee te houden bij 
het kiezen van een nieuwe 
PMS-provider

Volgens een recente 
enquête van h2c*, 
specialist in gastvrij-
heidsonderzoek, zijn 
ondersteunings- 
niveau en advies-
diensten de belang-
rijkste criteria voor 
hotelketens die voor 
deze belangrijke be-
slissing staan.

Elke technologie kan 
in potentie falen. Waar 
het om gaat, is hoe je 
technologieleverancier op 
het probleem reageert en je 
ondersteunt.

Zorgen ze ervoor dat de 
dagelijkse werkzaamheden 
van het hotel gewoon 

doorgaan, zelfs als het 
systeem plat ligt? Bieden ze 
een back-up? En hoe lang 
duurt het voor je iemand 
te spreken krijgt als je een 
probleem hebt?

Klantenservice en een hoog 
ondersteuningsniveau zijn 
cruciaal: je moet er altijd op 
kunnen vertrouwen dat je 
PMS-provider beschikbaar 
is als het noodlot toeslaat. 
Helaas is dat bij veel 
hotels niet het geval: uit 
hetzelfde onderzoek van 
h2c blijkt dat 30% van de 
hoteliers onvoldoende 
ondersteuning krijgt, 
waarbij trage reactietijden 
en ontoereikende 
mogelijkheden om advies 
te geven of problemen op 
te lossen als belangrijke 
problemen worden 
genoemd.

1. Ondersteuning
Welk 
ondersteuningsniveau 
wordt er geboden?

Wat vinden de huidige 
gebruikers van de 
ondersteuning?

Becky Nedergaard-Couchman
Support Team Leader, Guestline
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Hoe weet je 
zeker dat een 
potentiële 
PMS-partner je 
de benodigde 
verbindingen 
kan leveren? 

Maak een lijst van 
wat je wilt bereiken 
door van provider 
te veranderen. 
Voor elk doel zijn 
er specifieke apps, 
oplossingen en 
diensten die kunnen 
helpen. Dit moeten 
je belangrijkste 
integratie-eisen 
zijn: zet ze boven 
aan je lijst. Deel ze 
vervolgens met je 
potentiële partners: 
kunnen zij die 
leveren? 

Technologieproviders 
introduceren voortdurend 
interessante nieuwe 
toepassingen. Het is essentieel 
dat een potentiële PMS-
partner het gemakkelijk voor 
je maakt om aan te sluiten op 
nieuwe tools en diensten

Heeft de provider verschillende 
integratiepartners die alle aspecten van 
je bedrijfsvoering omvatten?

Een provider met goede connecties kan je uitgebreidere 
oplossingen bieden. Als ze bepaalde vereiste 
functionaliteit niet zelf bieden, hebben ze dan een 
betrouwbare partner die daarbij kan helpen? Hierbij ligt 
de nadruk op het woord 'vertrouwd', want je systeem mag 
geen verbinding maken met andere systemen zonder dat 
er uitvoerig wordt getest en voordat er overeenkomsten 
zijn gesloten. Het gaat tenslotte om jouw kostbare 
gegevens, dus je moet zeker weten dat die veilig zijn. 

2. Integratie
Werkt de provider 
gemakkelijk samen 
met andere providers 
van technologie in de 
gastvrijheidsindustrie, 
zodat je je ideale systeem 
kunt samenstellen?
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Peter Fitzgerald
Director of Strategic Partnerships, Guestline



Hoe weet je 
zeker dat je 
potentiële 
PMS-partner 
ervaring heeft 
en vertrouwd 
wordt binnen 
de gastvrij-
heidsindustrie? 

Kijk naar de huidige 
klanten van het be-
drijf. Vraag hoe lang 
ze al gastvrijheids-
software leveren. 
Wat is hun achter-
grond? Stel gerust fi-
nanciële vragen over 
het bedrijf. Zijn ze 
winstgevend? Hoe-
veel investeren ze in 
de ontwikkeling van 
hun oplossingen?

Je PMS wordt het kloppend 
hart van je hotel. Je hebt 
een betrouwbare oplossing 
nodig van een vertrouwde, 
ervaren provider die jouw 
bedrijf echt begrijpt

Werken in de gastvrijheid is enorm 
bevredigend, maar kan ook een 
behoorlijke uitdaging zijn. 

Begrijpt een PMS-provider echt hoe de branche werkt 
en wat belangrijk is voor het leveren van een goede 
gastbelevenis? Je hebt iemand met dat inzicht nodig om 
alles uit je systeem te halen.

3. Stabiliteit
Hoeveel ervaring heeft 
het bedrijf?

Heeft het een solide 
financiële basis?

Guestline.com

Andrew Galloway
Finance Director, Guestline



4. Onderbre-
kingen
In welke mate zal 
de implementatie 
je bedrijfsvoering 
verstoren?

Guestline.com

De implemen-
tatie zal onder-
brekingen met 
zich meebren-
gen, en hoeveel 
tijd hebben je 
medewerkers 
daarna nodig 
om het sys-
teem te leren 
gebruiken? 

Hoe zit het met 
het invoeren van 
reserveringen 
en het uploaden 
van tarieven? 
Implementatie 
en training zijn 
onderwerpen 
waarover je vragen 
moet stellen.

Onderbreking van de 
dagelijkse werkzaamheden is 
een belangrijk aandachtspunt 
voor hoteliers die van PMS 
willen veranderen. Alleen al 
de gedachte eraan kan de 
meest stoïcijnse algemeen 
manager hoofdpijn opleveren 

Hoe weet je zeker 
dat je potentiële 
PMS-partner het 
systeem zonder 
onderbreking van 
de werkzaamheden 
kan implementeren?

Je moet vanaf het 
allereerste begin nauw 
contact onderhouden 
met je projectmanager en 
volledig op de hoogte zijn 
van de projectplanning (van 
initiële training tot go-live), 
inclusief alle termijnen en de 
vereisten waar beide partijen 
aan moeten voldoen.

Er moet op locatie getraind 
worden: je medewerkers 
gaan het systeem elke dag 
gebruiken voor veel van hun 
taken en dus is het extreem 
belangrijk dat ze goed 
worden opgeleid en precies 
weten wat ze moeten doen.

De implementatie is een 
perfecte gelegenheid 
om vragen te stellen aan 
ervaren trainers. Bij een 
nieuwe implementatie 
werkt een online training 
nooit zo goed als een trainer 
die je persoonlijk door het 
hele proces begeleidt. 

Linda Gijsbertsen
Project Manager, Professional Services, Guestline



5. Updates
Update de provider 
zijn PMS regelmatig?
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Hoe weet je 
zeker dat je 
potentiële 
PMS-partner 
regelmatig 
updates 
ontwikkelt? 

Vraag het hen! 
Hoe vaak updaten 
ze hun software? 
Wanneer werd de 
laatste update uit-
gebracht en welke 
functionaliteit was 
daarin opgenomen? 
Heeft de provider 
een ontwikkelings-
stappenplan dat ze 
je willen laten zien? 
Staan ze open voor 
ontwikkelingsver-
zoeken? Maak een 
lijst met vragen die 
je wilt stellen voor-
dat je aan de onder-
handelingen begint.

Digitale technologie heeft 
alle aspecten van reizen 
en gastvrijheid veranderd: 
van de manier waarop we 
reisopties vinden tot de 
manier waarop we reserveren 
en wat we verwachten van de 
hotelbelevenis

De technologie ontwikkelt zich steeds 
sneller en sneller...

Je moet ervan op aan kunnen dat een potentiële PMS-
provider je kan helpen om de snelle ontwikkelingen in de 
huidige digitale wereld bij te houden en je concurrenten 
voor te blijven. Hebben ze een visie op de rol van 
de technologie en streven ze ernaar hun oplossing 
voortdurend te blijven ontwikkelen en nieuwe producten 
en diensten te bedenken?

David Hillier
Development Director, Guestline



6. Bewezen 
rendement op de 
investering
Wat zeggen andere hotels 
bij jou in de buurt over  
het systeem?
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Je collega's 
kunnen je 
waardevol  
inzicht geven 
in de voordelen 
van verschillen-
de PMS- 
oplossingen.  

Ze hebben de  
implementatie van 
het systeem  
meegemaakt en hun 
medewerkers ge-
bruiken het elke dag.

Hoeveel hoteliers 
gebruiken de soft-
ware? Zijn er hotels 
in de buurt waar je 
het systeem in actie 
kunt zien voordat  
je een definitief  
besluit neemt? Is 
het een veelge-
bruikt systeem?

Hoe weet je zeker dat je 
potentiële PMS-partner 
goede feedback krijgt van 
klanten in de buurt?

De leverancier moet casestudy's voor je 
hebben zodat je kunt zien hoe de systemen 
worden gebruikt door echte klanten en 
welke voordelen hen dat oplevert. 

Kijk ook eens op sites zoals HotelTech Report 
hoteltechreport.com, waar je objectieve recensies van 
hoteliers vindt over tal van PMS-providers.

Sabina Smith
Head of Account Services, Guestline



7. Mensen
Hoe zijn de mensen die 
bij de provider werken? 
Begrijpen ze jouw bedrijf?
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Heeft de  
provider kennis 
van en ervaring 
met de gast-
vrijheidsindus-
trie? 

Ze moeten begrijpen 
wat er zakelijk komt 
kijken bij het runnen 
van een succesvol 
hotel en goed op 
de hoogte zijn van 
onderwerpen als 
bedrijfsvoering 
en omzetbeheer. 
Maar hebben ze 
ook gevoel voor 
gastvrijheid en 
begrijpen ze wat 
het betekent 
om een gast te 
verwelkomen?

Gastvrijheid is toch vooral 
mensenwerk. Je moet ervan 
op aan kunnen dat je de juiste 
mensen aan je zijde hebt

Je hebt een 
leverancier nodig 
die deskundig is en 
als adviseur met je 
samenwerkt om de 
beste combinatie 
van oplossingen te 
bieden voor jouw 
specifieke situatie.

Je wilt geen 
standaardoplossing 
waarbij je betaalt voor 
meer functionaliteit dan 
je eigenlijk nodig hebt, of 
erger nog, die eigenlijk niet 
aan je eisen voldoet.

Maar ze moeten er vooral 
voor je zijn en bereikbaar 
zijn, telefonisch, per 
e-mail of persoonlijk. De 
leverancier moet in staat en 
bereid zijn om je te helpen, 
wat je wensen ook zijn.
Je PMS-partner heeft bij 
voorkeur een achtergrond 
in de gastvrijheid. 
Die mensen hebben 
zelf ervaring met 
werkzaamheden in een 
hotel en kunnen je dus 
het beste adviseren over 
wat je nodig hebt of je 
ondersteunen.

Rana Maitland
Director of People Operations, Guestline



De juiste PMS-partner kan een 
groot verschil maken voor de 

toekomst van je hotel.

Zorg ervoor dat je een bevredigend antwoord op 
je vragen krijgt van je potentiële PMS-provider.

Krijg 
antwoord op 

je vragen



Neem contact op met 
Guestline en stel ons je vragen: 

enquiries@guestline.com

www.guestline.com


