
หัวัข้้อ: อนาคตบนก้้อนเมฆก้บั
เทคโนโลยีี Cloud

ทำาความเข้้าใจก้บัก้ารม่�งไปสู่่�เทคโนโลยีี Cloud 
เร่�องง�ายี ๆ สู่ำาหัรับโรงแรมยีค่ใหัม�

ใช้้เวลาอ�านประมาณ 15 นาที
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คณ่เคยีคดิถึงึก้ารนำาเอาคำาว�า
 cloud ที�แปลว�าก้้อนเมฆ มาไว้ใน
คอมพิิวเตอร์หัร่อไม� ถ้ึาเคยี คณ่
ไม�ใช้�คนเดียีวที�คดิเช้�นนั �น

คนทำางานโรงแรมมาก้มายีเกิ้ดความสู่บัสู่นในก้ารบริหัารงานโรงแรมโดยี
ก้ารใช้้ระบบ Cloud ไม�ว�าจะเป็น คำาถึามที�ว�า ข้้อมล่ข้องเราจะไปเก็้บไว้
ที�ไหัน จะถึก่้สู่�งออก้ไปอยี�างไร มนัจะปลอดภัยัีหัร่อไม� แต�ในไม�ช้้าคณ่
จะพิบว�า หัาก้โรงแรมข้องคณ่ยีงัคงใช้้ระบบที�ทำางานบนเซิร์ิฟเวอร์ที�ตดิ
ตั �งในโรงแรมแบบเดมิ ๆ นั �นได้ล้าสู่มยัีไปแล้ว เพิราะในอนาคตอนัใก้ล้นี �
 เทคโนโลยีีที� Cloud จะเป็นตวัเล่อก้แรก้ข้องนกั้บริหัารโรงแรมที�มองก้าร
ไก้ลจะเล่อก้ ซิึ�งเราจะชี้ �แจงเหัตผ่ลว�าทำาไมเทคโนโลยีี Cloud สู่ามารถึ
ช้�วยีเพิิ�มความสู่ำาเร็จในก้ารบริหัารงานธุร่กิ้จโรงแรมได้ และที�สู่ำาคญัไป
ก้ว�านั �นเรายีงัมีข้้อเสู่นอแนะในก้ารคณ่จะก้้าวไปข้้างหัน้าได้โดยีง�ายีอยี�าง
ไม�มีอป่สู่รรค ด้วยีก้ารใช้้ intergrated solution เพ่ิ�อข้บัเคล่�อนงานบริหัาร
จดัก้ารข้องคณ่ให้ัมีประสู่ทิธิุภัาพิและเพิิ�มความพิงึพิอใจให้ัลก่้ค้าข้องคณ่
ได้มาก้ข้ึ �นอีก้ด้วยี
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สู่ารบญั
ทำาไมถึงึต้องเล่อก้ระบบ Cloud

วิวฒันาก้าร: จาก้เซิร์ิฟเวอร์สู่่� Cloud

ระบบ Cloud มีความหัมายีอยี�างไรต�อ
ธุร่กิ้จข้องคณ่

โรงแรมนำาร�องในระบบ Cloud ข้องเรา

บทสู่�งท้ายี
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ทำาไมถึงึต้องเล่อก้ระบบ Cloud

ธุร่กิ้จอนัเฉลียีวฉลาด
หัน้าแดช้บอร์ดที�เป็นมิตรก้บัผ่้ใช้้ รวมทั �ง รายีงานหัร่อก้ารวิเคราะห์ัผลซิึ�ง
เป็นแบบ real time และง�ายีต�อก้ารเข้้าถึงึศูน่ย์ีก้ลางข้้อมล่เพีิยีงคลกิ้แค�
ป่� มเดียีว

ตดิตั �งสู่ะดวก้
ระบบสู่ามารถึตดิตั �งได้ง�ายีและรวดเร็ว รบก้วนก้ารทำางานอยี�างปก้ติ
ระหัว�างวนัน้อยีมาก้

อปัเดตทข้้อมล่หัร่อปรับปร่ง
ระบบได้ตลอดเวลา

ระบบสู่ามารถึอปัเดตทเวอร์ช้นัล�าสู่ด่โดยีก้ารีโมตจาก้สู่�วนก้ลาง นั�น
หัมายีถึงึคณ่จะได้เพิลดิเพิลนิก้บัก้ารลงทน่อยี�างค่้มค�าด้วยีเทคโนโลยีีที�
ใหัม�ตลอดเวลา

สู่บายีใจ ไร้ก้งัวล
ระบบ Cloud มีความปลอดภัยัี เช่้�อมั�นได้ ด้วยีก้ารซิพัิพิอร์ตจาก้ผ่้ตดิตั �ง
ระบบ PMS ข้องคณ่ ซิึ�งจะทำาให้ัคณ่สู่ามารถึโฟก้สัู่ก้บัสู่ิ�งสู่ำาคญัที�สู่ด่ นั�น
ค่อลก่้ค้าข้องคณ่ แทนที�จะใช้้เวลาก้บัก้ารบำาร่งรัก้ษา ความปลอดภัยัี
 และด้าน IT 

เข้้าถึงึง�ายีและมีความย่ีดหัยี่�น
คณ่และพินกั้งานสู่ามารถึลอ็ก้อินเข้้าระบบได้ทก่้ที� ทก่้เวลา ทก่้
อป่ก้รณ์อิเลก็้ทรอนิก้ส์ู่ เพีิยีงแค�คณ่เช่้�อมต�อก้บัอินเทอร์เน็ตและเข้้าเวบ็
เบราว์เซิอร์ได้เท�านั �น

ระบบอตัโนมตัิ
ด้วยีก้ารใช้้ก้ารตั �งค�าจาก้สู่�วนก้ลาง ค�ามาตรฐาน และ ก้ารตั �งค�าหัน้าที�
ที�พินกั้งานต้องทำาทก่้ ๆ วนัให้ัเป็นระบบอตัโนมตัแิทน สู่ามารถึเพิิ�มเวลา
เพ่ิ�อไปดแ่ลลก่้ค้าได้มาก้ข้ึ �น

ปรับเปลี�ยีนได้ทก่้ร่ปแบบ
ไม�ว�าจะเป็นโรงแรมที�เปิดทำาก้ารแล้วหัร่อเป็นโรงแรมที�ก้ำาลงัจะเปิดใหัม�
 คณ่สู่ามารถึปรับแต�งระบบและก้ระบวนก้ารทำางานให้ัเข้้าก้บัแบบเดมิแต�
เพิิ�มเตมิสู่ิ�งใหัม� ๆ ให้ัดีและง�ายียิี�งข้ึ �น จาก้สู่�วนก้ลางและนำาเข้้าจาก้ระบบ 
Cloud เข้้าสู่่�ก้ารบริหัารจดัก้ารในโรงแรม
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วิวฒันาก้าร: 
จาก้เซิร์ิฟเวอร์สู่่� Cloud
ในอดีตเม่�อก้ล�าวถึงึเซิร์ิฟเวอร์ข้อง
 PMS สู่ำาหัรับโรงแรมเองแล้วยี�อม
จะต้องนกึ้ถึงึ ต่้ข้นาดใหัญ�ที�ตั �งอยี่�
ที�แผนก้ต้อนรับหัร่อด้านหัลงัข้อง
ออฟฟิศู

ถ้ึาให้ัต้องบรรยีายีภัาพิ มนัค่อก้ล�องอป่ก้รณ์

คอมพิิวเตอร์ที�เก็้บข้้อมล่และไฟล์ต�าง ๆ ข้องโรงแรมใน

นั �น ที�ตอบเช้�นนี �เป็นเพิราะคณ่เหัน็มนัอยี่�ทก่้วนัใช้�หัร่อ

ไม�

อยี�างไรก็้ตาม ระบบเหัล�านั �นได้ก้ลายีเป็นตำานานที�ล้าสู่มยัีไปแล้ว ระบบ
 server-based ได้นำาความเสู่ี�ยีงอยี�างเลี�ยีงไม�ได้มาให้ัก้บัโรงแรม จนยีาก้
ที�จะแก้้ไข้อีก้ต�อไป

เรา Guestline เคยีผ�านจด่นั �นมาเช้�นก้นั

เราเริ�มจาก้ server-based PMS ก้�อนที�จะเปลี�ยีนมาเป็นระบบ Cloud 
ในปี 2003 ก้ว�าสู่ามปีที�ผ�านมา เราได้ทำาก้ารเปลี�ยีนระบบข้องเราให้ัเป็น
 Cloud ทั �งหัมด แม้ก้ระทั�งแผนก้ IT เน่�องจาก้องค์ก้รข้องเรา ได้มีก้าร
เตบิโตในต�างประเทศู จาก้ระบบ Cloud แบบอิสู่ระ สู่่�ผ่้ ที�ได้รับรางวลั
ระบบ Cloud โรงแรมในประเทศูสู่่�อีก้หัลายีโรงแรมทั�วโลก้ ซิึ�งปัจจบ่นัเรามี 
host บน Microsoft Azure แล้ว
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Phase 1
Server-based

ผ่้ให้ับริก้ารระบบจะทำาก้าตดิตั �งซิอฟต์แวร์
หัร่อแอปพิลเิคช้นับนเคร่�องเซิร์ิฟเวอร์ที�ตั �ง

อยี่�ในโรงแรม

Phase 2
Server-hosted

ผ่้ให้ับริก้ารระบบจะทำาก้ารติดตั �งซิอฟต์แวร์
หัร่อแอปพิลเิคช้นับนเซิร์ิฟเวอร์ข้องผ่้ให้ั

บริก้ารเอง ซิึ�งผ่้ ใช้้จะสู่ามารถึเข้้าระบบได้
โดยีใช้้ระบบ VPN

Phase 3
Private Cloud

เป็นระบบที�ทางโรงแรมในฐานะผ่้ใช้้บริก้าร
สู่ามารถึเข้้าระบบผ�านทาง web browser 
จาก้อป่ก้รณ์ที�รองรับ โดยีระบบจะทำางาน

บนศูน่ย์ีก้ลางข้้อมล่ที�จดัสู่รรไว้จาก้ทางผ่้ให้ั
บริก้ารซิอฟต์แวร์นั �น ๆ

Phase 4
Public Cloud

เป็นระบบที�ทางโรงแรมในฐานะผ่้ใช้้บริก้าร
สู่ามารถึเข้้าระบบผ�านทาง web browser 
จาก้อป่ก้รณ์ที�รองรับ โดยีระบบจะทำางาน

บนศูน่ย์ีก้ลางข้้อมล่จาก้ผ่้นำาทางด้าน
เทคโนโลยีีจาก้ทั�วโลก้ เช้�น Microsoft  

Azure, Amazon AWS, Google Cloud 
เป็นต้น

 บาง cloud-native solutions ที�เป็น app-based สู่ามารถึใช้้ผ�านทางแทบ็เลต็
หัร่อสู่มาร์ทโฟนและแพิลตฟอร์มอ่�น ๆ ได้ผ�านทาง API
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ก้ารเข้้าสู่่�ระบบ Cloud หัมายีถึงึอะไร
Cloud ทำาหัน้าที�เป็นศูน่ย์ีก้ลางเก็้บข้้อมล่ทำาหัน้าที�เป็นโฮสู่ต์ข้้อมล่ข้องเรา
ที�เคยีถึก่้จดัเก็้บไว้ในเคร่�องเซิร์ิฟเวอร์ในออฟฟิศู ซิึ�งตอนนี �จะมีผ่้ดแ่ลข้อง 
Cloud อยี่�ในสู่ภัาพิแวดล้อมที�ปลอดภัยัีไร้ก้งัวล

ก้ารย้ีายีข้้อมล่ทำาได้อยี�างไร
ไม�ใช้�แค�ข้้อมล่ในเซิร์ิฟเวอร์ที�ถึก่้สู่�งไปเก็้บไว้บน Cloud แต�แม้ก้ระทั�ง
แอปพิลเิคช้นัอ่�น ๆ ระบบอินเทอร์เฟซิสู่ หัร่อเทคโนโลยีีอ่�น ๆ ที�ถึก่้ดีไซิน์
เพ่ิ�อใช้้ก้บั Cloud ก็้สู่ามารถึสู่�งออก้ข้้อมล่ข้องคณ่ได้ ช้�วยีให้ัก้ารทำางานข้อง
ระบบนั �นดีข้ึ �น เข้้าถึงึและปรับแต�งได้ง�ายี ลดงานประจำาวนัที�ต้องทำาและมี
ความปลอดภัยัีมาก้ข้ึ �น

ฉนัจะเข้้าข้้อมล่ที�ถึก่้จดัเก็้บบน Cloud 
ได้อยี�างไร
เพีิยีงแค�คณ่สู่ามารถึเช่้�อมต�อก้บัอินเทอร์เน็ตได้เท�านั �น ก็้สู่ามารถึเข้้าถึงึ
ข้้อมล่ข้องคณ่ได้โดยีง�ายี

ข้้อมล่ข้องฉนัถึก่้จดัเก็้บโดยีผ่้วาง
ระบบซิอฟต์แวร์หัร่อบค่คลที�สู่าม
Cloud โซิลช่้นั สู่ามารถึจดัเก็้บโดยีตรงจาก้ผ่้ให้ับริก้ารซิอฟต์แวร์ (private 
cloud) หัร่อโดยีผ่้นำาด้านเทคโนโลยีีอ่�น ๆ เช้�น Google, Amazon หัร่อ
 Microsoft ที� Guestline เรามีพิาร์ทเนอร์ที�ซิพัิพิอร์ตเราในก้ารจดัก้ารด้าน
เทคโนโลยีีได้แก้� Microsoft Azure ซิึ�งเป็นผ่้นำาทางด้านนี �โดยีเฉพิาะและมี
ลก่้ค้าทั�วโลก้ โดยีที�เราไม�จำาเป็นต้องเสู่ียีเวลาและลงทน่เพ่ิ�อคอยีปรับปร่ง
ระบบให้ัทนัสู่มยัีและปลอดภัยัีอยี่�เสู่มอ

แล้วถ้ึาหัาก้ฉนัอยี่�ระหัว�างเดนิทาง
และไม�สู่ามารถึเช่้�อมต�ออินเทอร์เน็ต
ได้
ไม�มีปัญหัา บางซิอฟต์แวร์คณ่สู่ามารถึเข้้าดข้่้อมล่บางสู่�วนแบบออฟไลน์
ได้ สู่ำาหัรับ Guestline คณ่สู่ามารถึเล่อก้ Offline Mode เพ่ิ�อเข้้าข้้อมล่
สู่ำาคญัในร่ปแบบรายีงานเช้�น check-ins, residents, checkouts หัร่อ
 occupancy และอ่�น ๆ
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Cloud มีความหัมายีอยี�างไรต�อ
ธุร่กิ้จข้องคณ่

เล่อก้อยี�างฉลาด

หัาระบบที�ดีที�สู่ด่แต�ลงทน่น้อยีที�สู่ด่ เพิิ�มอป่สู่งค์ไปในตวั ความลบัอยี่�ที�อยี�ายีำ�าอยี่�ก้บัที� ข้อให้ัไว้ใจผ่้ เชี้�ยีวช้าญ

และเริ�มตีเสู้่นเวลาที�จะเริ�มต้นให้ัก้บัโรงแรมข้องคณ่
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หัาก้มีความจำาเป็นที�จะต้องทำางานจาก้ที�บ้าน พินกั้งาน

ข้องคณ่ก็้ยีงัคงสู่ามารถึปฏิิบตังิานได้อยี่� และคณ่ก็้

สู่ามารถึนั�งสู่บายี ๆ และร้่ว�างานข้องคณ่ยีงัมีความค่บ

หัน้าอยี�างรวดเร็ว

ไม�ว�าโรงแรมข้องคณ่จะเป็นแบบก้ร้่ปหัร่อเป็นแบบก้ารบริหัารงานอิสู่ระ
 PMS ข้องคณ่ สู่ามารถึดงึข้้อมล่แบบ real-time จาก้ทก่้โรงแรม ทก่้
ช้�องทางก้ารจำาหัน�ายี รวมทั �งยีงัสู่ามารถึจดัก้ารเร่�องราคา จำานวนห้ัอง
ที�ข้ายี ตรวจสู่อบก้ารบริหัารจาก้ต�างประเทศู ก้ารตั �งโปรแก้รมอตัโนมตัิ
 ก้ารทำา cross sell จาก้สู่�วนก้ลาง โดยีมีจด่ม่�งหัมายีหัลกั้ค่อ ทำาให้ัราคา 
occupancy และรายีได้มีมล่ค�าสู่ง่ที�สู่ด่

ทั �งหัมดนี �ถึก่้ก้ารันตีโดยีผ่้ให้ับริก้าร Cloud PMS ข้องคณ่ ทำาให้ัมั�นใจได้
ว�าก้ารลอ็ก้อินนข้องแต�ละผ่้ใช้้ ก้ระบวนก้ารและเคร่�องม่อที�ใช้้ มีความ
ปลอดภัยัีน�าเช่้�อถ่ึอ และมีก้ารปรับแต�งให้ัเข้้าก้บัข้นาดและนโยีบายีข้อง
โรงแรมได้ดี คณ่จงึสู่ามารถึเข้้าระบบและข้้อมล่ได้ทก่้ที�ทก่้เวลา

เริ�มจาก้ เราลอ็ก้อินด้วยีระบบที�มีความปลอดภัยัีเข้้า

ระบบ Cloud PMS จาก้ที�ใดก็้ได้ในโลก้ ไม�ว�าจะเป็น

จาก้โทรศูพัิท์ม่อถ่ึอ คอมพิิวเตอร์โน้ตบ่�ก้ค หัร่ออป่ก้รณ์

ใด ๆ ที�สู่ามารถึเช่้�อมต�ออินเทอร์เน็ตตและเข้้าเวบ็

เบราว์เซิอร์ได้

ดงันั �นหัาก้คณ่อยี่�ที�โรงแรม มีประช้ม่นอก้สู่ถึานที� ทำางานที�บ้าน หัร่อข้ณะ
เดนิทางไปต�างประเทศู คณ่ก็้สู่ามารถึจดัก้ารโรงแรมข้องคณ่ได้ทก่้ที�
 ทก่้เวลา ทำาให้ัคณ่และพินกั้งานมีอิสู่ระในก้ารทำางานมาก้ข้ึ �น ไม�ต้องนั�ง
ทำางานที�โต�ะเท�านั �น หัาก้ต้องก้ารรายีงาน ณ ปัจจบ่นั รายีงานทำาความ
สู่ะอาดข้องแม�บ้าน ห้ัองพิกั้ที�ยีงัว�างอยี่� หัร่อจะเช็้ก้อินลก่้ค้าจาก้สู่มาร์ท
โฟน ก็้สู่ามารถึทำาได้อยี�างง�ายีดายี 

เข้้าถึงึโซิลช่้นัข้องคณ่จาก้ทก่้มม่
โลก้1
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หัาก้คณ่ต้องก้ารหัาโซิลช่้นัแบบครอบคลม่ ไม�ว�าจะ

เป็นก้ล่�มโรงแรม โรงแรมอิสู่ระ ก้ารซิพัิพิอร์ตข้องเราจะ

เป็นไปตามความต้องก้ารข้องคณ่ ไม�ว�าจะเป็นเร่�องข้อง

ก้ารสู่ร้างจด่ศูน่ย์ีรวม ความเป็นมาตรฐาน ก้ระบวนก้าร

จดัก้ารข้้อมล่แบบช้าญฉลาดและอตัโนมตัิ

จาก้ก้ารตั �งค�าต�าง ๆ คณ่สู่ร้าง tech ecosystem ข้องคณ่เองด้วยีตวัเล่อก้
แอปพิลเิคช้นัที�มี จะนำาพิาข้้อมล่ที�สู่ามารถึเข้้าใจและจดัก้ารได้ง�ายี มี
รายีงานที�รวดเร็วข้ึ �นและเข้้าถึงึข้้อมล่ ณ ปัจจบ่นัได้ทนัที (availability, 
rates, restrictions, inventory, reservations and payments) และ
มองเหัน็ถึงึผลก้ำาไรได้อยี�างทะลป่ร่โปร�ง เม่�อทำางานร�วมก้บัพิาร์เนอร์ชิ้ป
ที�มีประสู่ทิธิุภัาพิทางด้านก้ลยีท่ธ์ุสู่ง่แล้ว (EPoS, Channel Manager, 
reputation หัร่อ revenue management) นั�นหัมายีถึงึคณ่มีเคร่�องม่อที�
จะทำาให้ัคณ่ประสู่บความสู่ำาเร็จในก้ารดดัแปลง วางแผนล�วงหัน้า ก้ารทำา
รายีงาน หัร่อ ก้ารสู่ร้างแบบแผนก้ารปฏิิบตังิานข้องคณ่เอง ก้ารบริก้าร
และลก่้ค้าสู่มัพินัธ์ุ

หันึ�งในข้้อดีข้องระบบ Cloud PMS ค่อความสู่ามารถึ

ในก้ารดดัแปลง พิฒันาผสู่มผสู่านก้บัโซิลช่้นัด้าน

บริก้ารอ่�น ๆ

ในอต่สู่าหัก้รรมธุร่กิ้จที�มีก้ารเปลี�ยีนแปลงอยี่�ตลอดเวลา ระบบอตัโนมตัิ
และความย่ีดหัยี่�นยี�อมเป็นสู่ิ�งที�ค่้มค�ามาก้ที�สู่ด่
Cloud Solution นสู่�วนใหัญ�จะมีก้ารพิฒันาไปพิร้อม ๆ ก้บัแพิลตฟอร์ม
อ่�น ๆเพ่ิ�อง�ายีต�อก้ารทำางานร�วมก้นัก้บัผ่้ให้ับริก้ารซิอฟต์แวร์อ่�น ๆ ผ�าน
ทางแอปพิลเิคช้นัโปรแก้รมอินเทอร์เฟซิ หัร่อที�เรียีก้ว�า API’s ซิึ�งจะช้�วยี
เพิิ�มความเป็นไปได้ในก้ารลงทน่ด้านเทคโนโลยีีโดยีปราศูจาก้ข้้อจำาก้ดั
เม่�อต้องก้ารข้ยีบัข้ยีายีปรับเปลี�ยีน tech ecosystem ข้องคณ่  

สู่ร้างระบบนิเวศูน์ทางเทคโนโลยีี
ข้องคณ่เอง2
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นอก้เหัน่อจาก้นี � เราได้เป็นพิาร์ทเนอร์ก้บัมหัาวิทยีาลยัี

ในท้องที�ในแต�ละประเทศูที�ใช้้ระบบข้องเรา ซิึ�ง

นกั้ศูกึ้ษาเหัล�านี �เม่�อจบก้ารศูกึ้ษาแล้ว สู่ามารถึเริ�มงาน

ในโรงแรมได้ทนัที

นอก้จาก้นี �เรายีงัคำานงึวงจรชี้วิตผลติภัณัฑ์์ในระบบข้องเรา ซิึ�งเราสู่ามารถึ
รับรองได้ว�ารายีละเอียีดต�าง ๆ จะครอบคลม่ในทก่้ ๆ สู่�วน รวมทั �งลดก้าร
รบก้วนก้ารปฏิิบตังิานข้องโรงแรมในช้�วง go-live และทีมงานซิพัิพิอร์ต
ในพ่ิ �นที�ข้องเรามีตลอด 365 วนัที�สู่ามารถึตอบคำาถึามหัร่อรีโมตเพ่ิ�อช้�วยี
เหัล่อคณ่ได้

อยี�างไรก็้ดี ตั �งแต�ระบบ Cloud ได้ทำาก้ารปรับปร่งและพิฒันาระบบผ�าน
ทางรีโมต ทำาให้ัมีข้้อได้เปรียีบในก้ารเอาใจใสู่�และเรียีนร้่ระบบเพ่ิ�อสู่ร้าง
ความมั�นใจให้ัพินกั้งานในก้ารสู่ร้างความประทบัใจให้ัก้บัแข้ก้ผ่้ เข้้าพิกั้
 Guestline’s remote ticketing และ e-learning แพิลตฟอร์ม Guestline 
Support Portal ได้ถึก่้พิฒันาข้ึ �นเพ่ิ�อให้ัผ่้ใช้้ระบบโรงแรมสู่ามารถึเข้้าถึงึ
ข้้อมล่ค่�ม่อก้ารใช้้ระบบได้ทนัท�วงที ซิึ�งค่�ม่อนี �สู่ามารถึทำาให้ัผ่้ใช้้เข้้าใจ
ฟังก์้ช้นัต�าง ๆ ได้ง�ายีภัายีในหันึ�งนาที ทำาให้ัคณ่สู่ามารถึเรียีนร้่ได้ด้วยี
ตนเองหัร่อเรียีนร้่สู่ิ�งใหัม� ๆ จาก้ระบบในเวลาว�างได้ นอก้เหัน่อจาก้นี � เม่�อ
เราได้เพิิ�มเคร่�องม่อหัร่อฟังก์้ช้นัใหัม� ๆ ในระบบ จะมีก้ารแจ้งเต่อนไปยีงั
ผ่้ใช้้ผ�านทาง Product Tools คณ่จะได้รับข้�าวสู่ารอปัเดตแบบ real-time 
เสู่มอ

หัาก้คณ่ต้องก้ารที�จะลองทบทวนข้้อเสู่นอข้อง PMS 

ปัจจบ่นั จงอยี�าก้ลวัหัร่อรอช้้า

ตรงก้นัข้้าม ก้ารตดิตั �งระบบใหัม�อาจเป็นก้ารเปลี�ยีนแปลงครั �งใหัญ�แต�
ไม�ได้เกิ้ดข้ึ �นบ�อยีนกั้ แต�ก้ารที�จะเรียีนร้่และก้ารสู่อนระบบที�เรามีนั �นไม�ได้
ยีาก้อยี�างที�คดิ บางครั �งฝ่� ายีบริหัารอาจจะหัวั�นวิตก้ก้บัก้ารเปลี�ยีนแปลง
นี � หัาก้แต�เทคโนโลยีีที�ลำ �าสู่มยัีข้องเราก้บัทีมซิพัิพิอร์ตที�ยีอดเยีี�ยีม คณ่
แทบจะไม�เสู่ียีเวลาเลยี

ประสู่ทิธิุภัาพิในก้ารตดิตั �งระบบใหัม�นั �นเป็นสู่ิ�งสู่ำาคญัมาก้ หัาก้
ก้ระบวนก้ารตดิตั �งไม�เป็นตามที�คาดไว้ นั�นหัมายีถึงึต้นทน่สู่ง่ข้ึ �นและก้าร
สู่อนระบบให้ัก้บัพินกั้งานและฝ่� ายีบริหัารเองจะมีความยี่�งยีาก้มาก้ข้ึ �น
 ระบบ Cloud PMS ได้ล้มเลกิ้ข้ั �นตอนก้ารเทรนอ่�น ๆ จาก้ผ่้ให้ับริก้ารร�วม
หัร่อบค่คลที�สู่าม ผลตอบรับที�ได้จาก้พินกั้งานผ่้ใช้้ระบบใหัม�จงึมีอตัราที�
ดีมาก้ 

ตวัอยี�างเช้�น Guestline เราได้ทำาผสู่มผสู่านข้ั �นตอนต�าง ๆ เข้้าไปในโปร
เจ็คก้ารตดิตั �ง ไม�ว�าจะเป็นก้ารสู่ร้างสู่มดล่ในก้ารตดิตั �งด้วยีวิธีุรีโมตและ
ตดิตั �ง ณ สู่ถึานที�นั �น ๆ ได้อยี�างสู่มบร่ณ์ เพ่ิ�อให้ัเหัมาะสู่มก้บัโรงแรมทก่้
ร่ปแบบ ในข้ณะเดียีวก้นัเจ้าหัน้าที�ข้องเราสู่ามารถึสู่ร้างความมั�นใจได้ว�า 
ระบบข้องเราจะตอบสู่นองความต้องก้ารข้องแต�ละโรงแรมซิึ�งมีความแตก้
ต�างก้นัได้อยี�างดีเยีี�ยีม และรวดเร็วที�สู่ด่เท�าที�จะเป็นไปได้

เปลี�ยีนเป็น cloud ได้ง�ายี ๆ หัมด
ก้งัวลเร่�องยี่�งยีาก้ตอนติดตั �ง3
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 » ก้ารดแ่ลรัก้ษาสู่ำาหัรับ IT ที�น้อยีลงเพิราะโครงสู่ร้างข้องระบบ

จะถึก่้ดแ่ลโดยี solution provider หัร่อ platform provider 

ไม�ใช้�หัน�วยีงานข้องโรงแรม

 » ไม�มีก้ารซิ�อมบำาร่งที�ซิบัซ้ิอนหัร่อค�าใช้้จ�ายีมาก้มายีสู่ำาหัรับ

เคร่�อง server เม่�อต้องมีก้ารเปลี�ยีนหัร่อปรับปร่ง software

 » ไม�มีค�าใช้้จ�ายีที�ไม�ได้คาดก้ารณ์ไว้

 » ค�าประก้นัตำ�า

 » ได้ที�เก็้บข้้อมล่เพิิ�มจาก้เคร่�อง server ที�เคยีใช้้งาน

 » ก้ารเช่้�อมต�อก้บัระบบอ่�นที�ต้องก้ารอยี�างง�ายีดายี

 » ไม�ต้องก้งัวลก้บัก้ารดแ่ลทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยัี

ในก้ารเก็้บข้้อมล่

สู่ามารถึดร่ายีละเอียีดเพิิ�มเตมิเกี้�ยีวก้บัผลประโยีช้น์ที�ได้จาก้ก้ารลงทน่
ได้ที� return on investment calculator ซิึ�งจะมีข้้อมล่เช้�น KPIs ต้นทน่ 
ค�าแรง หัร่อก้ารสู่�งเสู่ริมงานบริก้าร

ด้วยีก้ารเป็นหัวัใจหัลกั้ข้องก้ารดำาเนินงานในแต�ละ

โรงแรม PMS ควรที�จะสู่ามารถึตั �งค�าก้ารทำางานหัลกั้ได้

อตัโนมตั ิจงึจะค่้มค�าต�อก้ารลงทน่

Cloud Solution นั �นมีฟังก์้ช้นัก้ารทำางานหัลกั้และสู่�วนเพิิ�มเติมต�าง ๆ
 เช้�น สู่�วนงานทำาความสู่ะอาด งานบญัชี้ งานต้อนรับสู่�วนหัน้า งานซิ�อม
บำาร่ง และก้ารจดัก้ารราคาห้ัองพิกั้ อีก้ทั �งยีงัสู่ามารถึเช่้�อมต�อก้ารทำางาน
ก้บัระบบเสู่ริมอ่�น ๆ ได้อีก้ เช้�น CRS, C&B, EPoS, IBE และ Channel 
Manager ซิึ�งทั �งหัมดนี �จะต�างจาก้ PMS ร่�นเก้�าที�ล้าหัลงัที�โรงแรมจะต้องมี
ก้ารลงทน่เพ่ิ�อซ่ิ �อ License และ hardware ต�าง ๆ 
ค�าใช้้จ�ายีล�วงหัน้าสู่ำาหัรับ PMS บน Cloud นั �นจะครอบคลม่ก้ารตดิตั �ง
ระบบ ในข้ณะที�ค�าบริก้าร License จะแบ�งตามระยีะเวลาข้องสู่ญัญา
และสู่ามารถึจ�ายีเป็นรายีเด่อนหัร่อรายีปีได้เพ่ิ�อง�ายีต�อก้ารจดัก้ารก้ระแสู่
เงินสู่ดข้องโรงแรม

นอก้จาก้นี � ระบบบน Cloud และความสู่ามารถึในก้ารเช่้�อมต�อก้บัระบบ
เสู่ริมอ่�น ๆ จะก้ำาจดัความจำาเป็นในก้ารตดิตั �งเคร่�อง server ในแต�ละ
โรงแรม ซิึ�งจะเป็นก้ารลดค�าใช้้จ�ายีโดยีรวมในก้ารลงทน่และดแ่ลรัก้ษา
อป่ก้รณ์ อีก้ทั �งยีงัช้�วยีลด human error และเพิิ�มความปลอดภัยัีในก้าร
ดแ่ลข้้อมล่สู่ำาคญัทางธุร่กิ้จอีก้ด้วยี ระบบจะช้�วยีเพิิ�มสู่ิ�งที�มีค�าสู่ำาหัรับ
ธุร่กิ้จบริก้ารให้ัมีมาก้ก้ว�า นั�นก็้ค่อ GuestTime เวลาสู่ำาหัรับบริก้ารผ่้ เข้้า
พิกั้ข้องคณ่ที�มาก้ข้ึ �น

จ�ายีตามก้ารใช้้งานจริง และเพิิ�ม 
GuestTime4
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Personally Identifiable Information (PII) หัร่อข้้อมล่

ที�ระบต่วับค่คล

“GDPR เป็นหัวัข้้อสู่ำาคญัสู่ำาหัรับความปลอดภัยัีและความค่้มค�าใน
ก้ารจดัก้ารข้้อมล่ผ่้ เข้้าพิกั้ เป็นหัวัข้้อที�ธุร่กิ้จโรงแรมที�สู่นใจเปลี�ยีนมาใช้้
 Cloud PMS มีข้้อถึก้เถีึยีงเกี้�ยีวก้บัก้ารที� server ไม�ได้ตั �งอยี่�ที�โรงแรม
 แต�อยี�าล่มว�าก้ารเก็้บข้้อมล่แบบนี � ข้้อมล่จะถึก่้ดแ่ลด้วยีสู่ภัาพิแวดล้อม
ที�เตม็ไปด้วยีบค่ลาก้รที�เชี้�ยีวช้าญเฉพิาะในก้ารรัก้ษาความปลอดภัยัีข้ั �น
สู่ง่ ก้ารจดัก้ารแหัล�งพิลงังานสู่ำารองและก้ารเข้้าถึงึข้้อมล่ต�าง ๆ ซิึ�งนำาไป
สู่่� Insurance Fee ที�ตำ�าก้ว�า ระบบที�มั�นคงและเช่้�อถ่ึอได้มาก้ก้ว�า ความ
ปลอดภัยัีที�มาก้ก้ว�าและไม�ต้องก้งัวลว�าทรัพิย์ีสู่นิต�าง ๆ จะถึก่้ข้โมยี 
ระบบที�ต้องมีเคร่�อง server ข้องคณ่สู่ามารถึตอบรับความปลอดภัยัีข้ั �นสู่ง่
แบบนี �ได้หัร่อไม�”

ด้วยีก้ารจดัเก็้บข้้อมล่บน Cloud ก้ารทำา Back-up ข้้อมล่จะเป็นไปอยี�าง
ต�อเน่�องและทก่้ ๆ ก้ารทำางานจะถึก่้บนัทกึ้ไว้สู่ำาหัรับก้ารตรวจสู่อบข้องทีม
บริหัารหัร่อผ่้ดแ่ลก้ารจดัก้ารงานทั �งหัมด

ความก้้าวหัน้าทางเทคโนโลยีี

Windows 7 ที�ได้มีก้ารยีต่ิก้ารทำางานลงไปแล้ว สู่ามารถึใช้้เป็นตวัอยี�างได้
ดีสู่ำาหัรับเหัตผ่ลที�ว�าทำาไม Cloud Solutions จะไม�ทำาให้ัคณ่ล้าหัลงั ด้วยี
ก้ารที�มีอป่ก้รณ์ web browser และ operating system agnostic ผ่้ให้ั
บริก้าร Software จะเป็นผ่้ ที�พิฒันาระบบให้ัทนัสู่มยัีอยี่�เสู่มอ

ตรวจสู่อบให้ัแน�ใจว�า Windows ปัจจบ่นัข้องคณ่สู่ามารถึรองรับก้าร
ทำางานได้และไม�มีก้ารใช้้งาน Windows 7 ที�ได้ยีต่ิก้ารทำางานไปแล้ว
 เน่�องจาก้จะเป็นก้ารเสู่ี�ยีงต�อไวรัสู่และความไม�ปลอดภัยัีข้องข้้อมล่ เช้�น 
ไม�ตรงตามมาตรฐาน PCI-DSS Compliant

ก้ารช้ำาระเงิน

ด้วยีมาตรฐานความปลอดภัยัีระดบัสู่ง่ประก้อบก้บั Could Solution 
ทำาให้ัมีก้ารใช้้ข้้อก้ำาหันดที�เป็นมาตรฐานในระบบ เช้�น PSD2 และ PCI 
ระดบั 1 ทำาให้ัมั�นใจได้ว�าข้้อมล่บตัรต�าง ๆ ที�ใช้้สู่ำาหัรับก้ารช้ำาระเงินถึก่้
เก็้บไว้อยี�างปลอดภัยัี

ปลอดภัยัี มีก้ารปอ้งก้นัที�ดีเยีี�ยีม และ
ถึก่้ต้องตามก้ฎข้องมาตรฐานสู่าก้ล5
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2. ก้ารปรับเปลี�ยีนตามความต้องก้ารในข้ั �นตอนก้าร

จองห้ัองพิกั้

Booking Engine ที�ทำางานบน Cloud นั �นจะช้�วยีให้ัสู่ามารถึสู่ร้าง
ประสู่บก้ารณ์ก้ารเข้้าพิกั้ที�สู่อดคล้องก้บัความต้องก้ารสู่�วนบค่คลได้และ
ยีงัช้�วยีเพิิ�มรายีได้และ ARR ด้วยีข้ั �นตอนก้ารจองห้ัองพิกั้ จำานวนห้ัองว�าง 
ก้าร Upgrade ห้ัอง หัร่อก้ารสู่�งเสู่ริมก้ารข้ายีอ่�น ๆ

3. คาดก้ารณ์ Occupancy และอ่�น ๆ

ด้วยีก้ารเข้้าถึงึข้้อมล่จาก้จด่เดียีวและเป็น Real Time ทำาให้ั AI สู่ามารถึ
วิเคราะห์ัและคาดก้ารณ์ข้้อมล่ต�าง ๆ เช้�น ความต้องก้ารในตลาด ก้ำาลงั
ก้ารบริโภัคข้องผ่้ เข้้าพิกั้ โดยีวิเคราะห์ัจาก้ กิ้จก้รรมพิิเศูษต�าง ๆ ที�พ่ิ �นที�
 หัร่อ Event ต�าง ๆ ตามฤดก่้าล เป็นต้น ซิึ�งจะช้�วยีให้ัคณ่จดัก้ารราคาและ
มีข้้อมล่พิร้อมสู่ำาหัรับรับม่อก้บัค่�แข้�ง

4. ก้ารจดัก้ารที�มีประสู่ทิธิุภัาพิ

AI สู่ามารถึช้�วยีให้ัคณ่เรียีนร้่เกี้�ยีวก้บัความคดิเหัน็ข้องผ่้ เข้้าพิกั้ที�มีต�อคณ่
และค่�แข้�งข้องคณ่ โดยีก้ารตรวจสู่อบข้้อมล่บน Social Media หัร่อ ก้าร
 Review ต�าง ๆ ที�คณ่สู่ามารถึใช้้เป็นเคร่�องม่อในก้ารจดัก้ารช่้�อเสู่ียีงข้อง
ธุร่กิ้จข้องคณ่ได้

ปลดปล�อยีพิลงัแหั�งนวตัก้รรมข้อง
คณ่6

1. ผ่้หัยีั�งร้่ในด้านความพิงึพิอใจข้องผ่้ เข้้าพิกั้

ด้วยีก้ารใช้้งาน Machine Learning คณ่จะสู่ามารถึเรียีนร้่และคาดก้ารณ์
เกี้�ยีวก้บัความต้องก้ารและพิฤตกิ้รรมข้องผ่้ เข้้าพิกั้ได้ ซิึ�งจะช้�วยีให้ัคณ่
วางแผนรับม่อก้บัสู่ิ�งเหัล�านี �ได้อบ�างมีปประสู่ทิธิุภัาพิ เช้�น ข้้อเสู่นอพิิเศูษ
ในโอก้าสู่พิิเศูษ หัร่อก้ารสู่ร้างความสู่มัพินัธ์ุก้บัผ่้ เข้้าพิกั้ด้วยีและ Brand 
Loyalty

ก้ารทำางานบน Cloud เกี้�ยีวข้้องก้บั
ความก้้าวหัน้าข้องธุร่กิ้จโดยีตรง
ระบบนี �จะเป็นประตก้่้าวไปสู่่�ความก้้าวหัน้าทางเทคโนโลยีีในอนาคต เช้�น
 Artificial Intelligence (AI) หัร่อ Machine Learning ซิึ�งจะเป็นก้ำาลงั
สู่ำาคญัในก้ารสู่�งเสู่ริมประสู่บก้ารณ์ในก้ารเข้้าพิกั้และก้ารเตบิโตข้องธุร่กิ้จ
อยี�างช้าญฉลาด
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B2 Hotel Group
B2 Hotel Group ที�มีมาก้ก้ว�า 40 โรงแรมและก้ำาลงัข้ยีายีเพิิ�มอีก้ทั�วประเทศูไทยี
เช้�น B2 Riverside Premier Hotel ที�เชี้ยีงใหัม�, B2 Monethong ที�ประเทศูลาว, B2 Pai Premier Resort ที�แม�ฮ�องสู่อน, B2 Phuket Boutique & Budget hotel ที�
ภัเ่ก็้ต และ B2 Bangna Premier Hotel ที�ก้ร่งเทพิฯ

“ ในข้ณะที�ธุร่กิ้จข้ยีายีไปทั�วภัมิ่ภัาคเอเชี้ยีแปซิฟิิก้ Cloud 

hosted solution ช้�วยีให้ัเราจดัก้ารที�พิกั้ได้จาก้จด่เดียีว

และเป็น Real Time จาก้ที�ไหันก็้ได้ จาก้อป่ก้รณ์ใดก็้ได้

 ก้ารลงทน่ใน hospitality software นั �นเป็นก้ารเปิด

ก้ว้างสู่่�อนาคต ซิึ�งให้ัผลในด้านมล่ค�าที�มาก้ข้ึ �นข้องธุร่กิ้จ

ข้องเรา ช่้�อเสู่ียีงในระดบัสู่าก้ลและเทคโนโลยีีที�ทนัสู่มยัี

ประก้อบก้บัความเป็นธุร่กิ้จที�ดำาเนินไปด้วยีวิสู่ยัีทศัูน์ที�

สู่อดคล้องก้นั ทำาให้ัเราสู่ามารถึข้ยีายีธุร่กิ้จไปได้อยี�างต�อ

เน่�อง ”

คณ่ นิรันดร์ จาวลา, CEO at B2 Hotels

The Challenge:
ก้ารเปิดตวั cloud-based centralised and scalable solution ให้ัก้บั 38 
โรงแรม ในก้ร่งเทพิฯ เชี้ยีงใหัม� เชี้ยีงรายีและพิทัยีา

The Solution:
Guestline Rezlynx PMS, Channel Manager and CRS (Central 
Reservation Systems)
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ēRYAbySURIA Group
ēRYAbySURIA หันึ�งในบริษัทที�บริหัารจดัก้ารธุร่กิ้จบริก้ารที�โตเร็วที�สู่ด่ใน
มาเลเซีิยี
ประก้อบไปด้วยีรีสู่อร์ท 4 แหั�ง โรงแรม 2 แหั�ง แคมป์วนัหัยีด่พิกั้ผ�อน 1 แหั�งและวิทยีาลยัี 1 แหั�ง โรงแรมที�ใช้้ Guestline Rezlynx ได้แก้� Johor Bahru, Johor, 
Malaysia, Merang Kamp, Malaysia, Cherating, Malaysia และ Hot Spring Bentong, Malaysia.

“ ประสู่บก้ารณ์ก้ารลงระบบใหัม�นั �นเป็นไปอยี�างราบร่�น

 ก้ารทำางานที�เป็นไปอยี�างอตัโนมตัแิละก้ารเช่้�อมต�อก้บั

ระบบอ่�น ๆ ทำาให้ัธุร่กิ้จข้องเราดำาเนินไปได้อยี�างช้าญ

ฉลาดและมีประสู่ทิธิุภัาพิ อีก้ทั �งด้วยีความเป็น Cloud 

ทำาให้ันี�เป็นก้้าวที�สู่ำาคญัสู่ำาหัรับก้ารพิฒันา โดยีระบบ

ทำาให้ัก้ารทำางานข้องเรามีความย่ีดหัยี่�นเป็นอยี�างมาก้

 ตอนนี �เราสู่ามารถึเข้้าใช้้งานระบบได้จาก้ Tablets ซิึ�ง

เป็นก้ารลดค�าใช้้จ�ายีสู่ำาหัรับ Hardware ให้ัเรา ”

Melati Khalil, Group CEO

The Challenge:
ก้�อนหัน้านี �พิวก้เข้าใช้้ PMS ที�ใช้้อยี่�ก้�อนแล้วและมีฟังก์้ช้นัก้ารทำางานที�
จำาก้ดัและไม�ได้ทำางานบน Cloud ซิึ�งทำาให้ัก้ารทำางานและก้ารอปัเก้รตระ
บบไม�เป็นไปอยี�างอตัโนมตั ินอก้จาก้นี �ค�าใช้้จ�ายีในก้ารอปัเก้รตนั �นค�อน
ข้้างสู่ง่ โรงแรมในเคร่อเดียีวก้นัที�ในลอนดอนจงึได้แนะนำา Guestline และ
เล�าถึงึประโยีช้น์ต�าง ๆ ที�พิวก้เข้าได้รับจาก้ก้ารใช้้งานระบบ ทางโรงแรมที�
มาเลเซีิยีจงึตดัสู่นิใจเปลี�ยีนระบบใหัม�ให้ัโรงแรมในเคร่�อทั �งหัมด

The Solution:
Rezlynx PMS, EPOS, Channel Manager
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Southgate Motel
Southgate Motel เป็นธุร่กิ้จครอบครัวที�เป็นเจ้าข้องโรงแรมสู่ี�ดาวใน Mount Gambier, 

Australia ด้วยีที�พิกั้ที�สู่ะดวก้สู่บายี ค่้มค�า และบริก้ารที�เป็นก้นัเอง
โรงแรมนี �ประก้อบไปด้วยีห้ัองพิกั้ทั �งหัมด 52 ห้ัอง และห้ัองอาหัาร ‘The Gates’ ซิึ�งเป็นตวัเล่อก้ที�พิกั้ที�สู่มบร่ณ์แบบสู่ำาหัรับก้ารเข้้าพิกั้ งานจดัเลี �ยีง งานประช้ม่หัร่องานแต�งงาน

“ ตั �งแต�มีก้ารตดิตั �งระบบใหัม� Guestline ได้เปลี�ยีนก้าร

ทำางานข้องเรา ด้วยีก้ารตั �งค�าก้ารทำางานต�าง ๆ ที�เป็น

อตัโนมตั ิทำาให้ัประหัยีดัเวลามาก้ข้ึ �น สู่�งผลให้ัก้ารบริก้าร

ผ่้ เข้้าพิกั้และประสู่บก้ารณ์ก้ารเข้้าพิกั้ดีข้ึ �นอยี�างต�อเน่�อง

ด้วยีข้ั �นตอนก้าร Check in ไปจนถึงึ Check out ที�มี

ประสู่ทิธิุภัาพิ ก้ารจดัก้ารราคาห้ัองพิกั้ก็้ง�ายีและเร็ว ทำาให้ั

เรามีก้ารเตบิโตข้องยีอดก้ารจองและราคาถึงึ 20% YTD 

นอก้จาก้นี � ก้ารตดิต�อก้บั Guestline ยีงัราบร่�นและช้�วยี

เหัล่อต�าง ๆ ได้มาก้อีก้ด้วยี ”

David Pratt, Director, Southgate Motel

The Challenge:
ระบบเก้�าที�ใช้้มีปัญหัาในหัลายี ๆ สู่�วนและไม�ได้มีก้ารตั �งค�าอยี�างถึก่้
ต้อง โดยีเฉพิาะก้ารเช่้�อมต�อก้บั third party websites และระบบข้อง
 Best Western อีก้ทั �งก้ารทำางานค�อนข้้างจำาก้ดั และไม�สู่อดคล้องก้บัก้าร
ทำางานข้องทีมที�จำาเป็นต้องเข้้าใช้้งานระบบได้ตลอดเวลาจาก้ที�ไหันก็้ได้

The Solution:
Rezlynx PMS, Channel Manager
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สู่ด่ท้ายี 
ไม�มี Solution ใดที�สู่มบร่ณ์แบบ
ด้วยีประสู่บก้ารณ์ด้านก้ารโรงแรม เราเข้้าใจความ

ก้งัวลที�มีเม่�อต้องเปลี�ยีนจาก้ระบบที�มีเคร่�อง Server 

มาเป็น Cloud หัร่อก้ารเปลี�ยีนระบบอ่�น ๆ

แต�หัาก้โซิลช่้นันั �น สู่ามารถึทำางานร�วมก้บัระบบที�มีก้ารทำางานที�หัลาก้
หัลายีและเช่้�อมต�อก้บัระบบอ่�นได้ดี ประก้อบก้บัทีมที�พิร้อมช้�วยีเหัล่อ ทก่้
อยี�างก็้เป็นไปได้ 

ก้ารรับม่อก้บัความต้องก้ารแบบดิจิทลัลสู่มยัีใหัม�ข้องผ่้

เข้้าพิกั้หัร่อพินกั้งานที�เป็นคนร่�นใหัม�ค่อก้ญ่แจสู่ำาคญั

สู่ิ�งเหัล�านี �สู่ามารถึเรียีนร้่หัร่อสู่งัเก้ตได้จาก้ธุร่กิ้จอ่�น ๆ เช้�น ธุร่กิ้จค้าปลีก้
 หัร่อธุร่กิ้จก้ารบนิ สู่ำาหัรับคนโรงแรม เราสู่ามารถึตามทนัก้ระแสู่ที�เปลี�ยีน
ไปได้และตอบสู่นองความต้องก้ารที�มาก้บัระบบ digital ต�าง ๆ ทั �งจาก้
ก้ารจองไปจนถึงึ digital marketing ด้วยีก้ารทำางานร�วมก้นัข้องระบบ 
เช้�น Channel Manager และ PMS

มนัไม�สู่ำาคญัว�าจะเป็นตอนนี �หัร่อหัลงัจาก้นี � เราจะต้อง

มีก้ารใช้้งาน Cloud ที�มาก้ข้ึ �นเพ่ิ�อที�จะรับม่อก้บัค่�แข้�ง

 อีก้ทั �งดงึดด่พินกั้งานร่�นใหัม�ที�มีความร้่เกี้�ยีวก้บั Cloud 

Solutions และผ่้ เข้้าพิกั้ใหัม� ๆ ที�คาดหัวงัประสู่บก้ารณ์

ที�ทนัสู่มยัีแบบที�พิวก้เข้้าได้รับจาก้ธุร่กิ้จอ่�น ๆ

สู่ำารวจความต้องก้ารและความคาดหัวงัข้องคณ่จาก้ PMS เปิดมม่มองก้บั
นวตัก้รรมใหัม�และความก้้าวหัน้าข้องตลาด โลก้ใบนี �เตม็ไปด้วยีโอก้าสู่ที�
จะสู่ร้างรายีได้และทำาให้ัธุร่กิ้จเตบิโตไปด้วยีก้นั

ก้ารเปลี�ยีนไปเป็นระบบ PMS ใหัม� เป็นก้ารตดัสู่นิใจที�ยีาก้และใช้้เวลา 
(5/7 ปี) ก้ารทำางานบน Cloud ควรเป็นหันึ�งเหัตผ่ลที�ใช้้ในก้ารพิิจารณา

ที�สู่ำาคญั คณ่จำาเป็นต้องมีพิาร์ทเนอร์ที�มองก้ารไก้ลเช้�นก้นั หัาก้แต�บท
เรียีนที�ผ�านมาทำาให้ัเราได้เรียีนร้่ว�าสู่ิ�งที�จะไม�ทำาให้ัเราผิดหัวงัและต้องให้ั
ความสู่ำาคญัที�สู่ด่ค่อ – more GuestTime.
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Guestline Asia
Telephone: +66 (0)2 6561619 Ext 1401 
enquiries@guestline.com 

Guestline HQ & UK
Freephone: 0800 413557 
Switchboard: +44 (0)1743 282300 
enquiries@guestline.com

Guestline Ireland
Telephone: +353 1 6316073 
enquiries@guestline.com

Guestline DACH
Telephone: +49 892 1094386 
beratung@guestline.com

Guestline Benelux
Telephone: +31 6 50294134 
enquiries@guestline.com

จาก้ผ่้นำาในระดบัพ่ิ �นที� สู่่� 
ผ่้นำาในระดบัสู่าก้ล
ที� Guestline เราได้มีก้ารพิฒันาบน Cloud มาอยี�าง

ยีาวนาน 

ย้ีอนก้ลบัไปที�ก้ลางศูตวรรศูที� 20 เราคาดก้ารณ์ว�าอินเทอร์เน็ตจะมีสู่�วน
สู่ำาคญัในทก่้ ๆ อยี�าง เราเข้้าใจมนัและมองเหัน็ถึงึความต้องก้ารในอนาคต
สู่ำาหัรับธุร่กิ้จโรงแรม ดงันั �น ในปี 2003 เราเข้้าสู่่�ก้ารทำางานบน Cloud 
อยี�างเตม็ตวัและพิฒันามาตลอด เพ่ิ�อให้ัแน�ใจว�าก้ารเช่้�อมต�อก้ารทำางาน
ต�าง ๆ สู่ามารถึรองรับความต้องก้ารข้องธุร่กิ้จโรงแรมได้

ในฐานะผ่้บก่้เบิก้ cloud-based PMS technology

เรามีก้ารพิฒันาและคดิค้นสู่ิ�งต�าง ๆ เพ่ิ�อก้ารทำางานร�วมก้นัข้องระบบที�ดี
ที�สู่ด่ มีก้ารใช้้งานผลติภัณัฑ์์ข้องเราใน 25 ประเทศู ใน 5 ทวีป ผลติภัณัฑ์์
เหัล�านั �น ได้แก้� Guestline PMS, CRS, Channel Manager, Direct 
Booking Manager (DBM), Conference & Banqueting (C&B) และ 
EPoS systems ซิึ�งรองรับก้ารจองมาก้ก้ว�า 6.3 ล้านก้ารจองต�อปี


