หััวข้้ อ: อนาคตบนก้้ อนเมฆกัับ
เทคโนโลยีี Cloud
ทำำ�ความเข้้ าใจกัับการมุ่่ง� ไปสู่่เ� ทคโนโลยีี Cloud
เรื่่�องง่่าย ๆ สำำ�หรัับโรงแรมยุุคใหม่่

ใช้้ เวลาอ่่านประมาณ 15 นาทีี

สารบััญ

ทำำ�ไมถึึงต้้ องเลืือกระบบ Cloud
วิิวัฒ
ั นาการ: จากเซิิร์์ฟเวอร์์ สู่�่ Cloud
ระบบ Cloud มีีความหมายอย่่างไรต่่อ
ธุุรกิิจของคุุณ
โรงแรมนำำ�ร่่องในระบบ Cloud ของเรา
บทส่่งท้้ าย
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คุุณเคยคิิดถึึงการนำำ�เอาคำำ�ว่่า
cloud ที่่�แปลว่่าก้้ อนเมฆ มาไว้้ ใน
คอมพิิวเตอร์์ หรืื อไม่่ ถ้้ าเคย คุุณ
ไม่่ใช่่คนเดีียวที่่�คิดิ เช่่นนั้้�น
คนทำำ�งานโรงแรมมากมายเกิิดความสัับสนในการบริิ หารงานโรงแรมโดย
การใช้้ ระบบ Cloud ไม่่ว่่าจะเป็็ น คำำ�ถามที่่�ว่่า ข้้ อมููลของเราจะไปเก็็บไว้้
ที่่�ไหน จะถููกส่่งออกไปอย่่างไร มัันจะปลอดภััยหรืื อไม่่ แต่่ในไม่่ช้้ าคุุณ
จะพบว่่า หากโรงแรมของคุุณยัังคงใช้้ ระบบที่่�ทำำ�งานบนเซิิร์์ฟเวอร์์ ที่่�ติดิ
ตั้้�งในโรงแรมแบบเดิิม ๆ นั้้�นได้้ ล้้าสมััยไปแล้้ ว เพราะในอนาคตอัันใกล้้ นี้้ �
เทคโนโลยีีที่่� Cloud จะเป็็ นตััวเลืือกแรกของนัักบริิ หารโรงแรมที่่�มองการ
ไกลจะเลืือก ซึ่่ง� เราจะชี้้ �แจงเหตุุผลว่่าทำำ�ไมเทคโนโลยีี Cloud สามารถ
ช่่วยเพิ่่�มความสำำ�เร็็ จในการบริิ หารงานธุุรกิิจโรงแรมได้้ และที่่�สำำ�คัญ
ั ไป
กว่่านั้้�นเรายัังมีีข้้อเสนอแนะในการคุุณจะก้้ าวไปข้้ างหน้้ าได้้ โดยง่่ายอย่่าง
ไม่่มีีอุุปสรรค ด้้ วยการใช้้ intergrated solution เพื่่�อขัับเคลื่่�อนงานบริิ หาร
จััดการของคุุณให้้ มีีประสิิทธิิภาพและเพิ่่�มความพึึงพอใจให้้ ลููกค้้าของคุุณ
ได้้ มากขึ้้ �นอีีกด้้วย

ทำำ�ไมถึึงต้้ องเลืือกระบบ Cloud
เข้้ าถึึงง่่ายและมีีความยืืดหยุ่่น�

คุุณและพนัักงานสามารถล็็อกอิินเข้้ าระบบได้้ ทุุกที่่� ทุุกเวลา ทุุก
อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพีียงแค่่คุุณเชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์ เน็็ตและเข้้ าเว็็บ
เบราว์์เซอร์์ ได้้ เท่่านั้้�น

ระบบอััตโนมััติิ

ด้้ วยการใช้้ การตั้้�งค่่าจากส่่วนกลาง ค่่ามาตรฐาน และ การตั้้�งค่่าหน้้ าที่่�
ที่่�พนักั งานต้้ องทำำ�ทุุก ๆ วัันให้้ เป็็ นระบบอััตโนมััติแิ ทน สามารถเพิ่่�มเวลา
เพื่่�อไปดููแลลููกค้้ าได้้ มากขึ้้ �น

ปรัับเปลี่่�ยนได้้ ทุุกรููปแบบ

ไม่่ว่่าจะเป็็ นโรงแรมที่่�เปิิ ดทำำ�การแล้้ วหรืือเป็็ นโรงแรมที่่�กำำ�ลังั จะเปิิ ดใหม่่
คุุณสามารถปรัับแต่่งระบบและกระบวนการทำำ�งานให้้ เข้้ ากัับแบบเดิิมแต่่
เพิ่่�มเติิมสิ่่�งใหม่่ ๆ ให้้ ดีีและง่่ายยิ่่�งขึ้้ �น จากส่่วนกลางและนำำ�เข้้ าจากระบบ
Cloud เข้้ าสู่่ก� ารบริิ หารจััดการในโรงแรม

ธุุรกิิจอัันเฉลีียวฉลาด

หน้้ าแดชบอร์์ ดที่่�เป็็ นมิิตรกัับผู้้�ใช้้ รวมทั้้�ง รายงานหรืือการวิิเคราะห์์ผลซึ่่ง�
เป็็ นแบบ real time และง่่ายต่่อการเข้้ าถึึงศููนย์์กลางข้้ อมููลเพีียงคลิิกแค่่
ปุ่่� มเดีียว

ติิดตั้้�งสะดวก

ระบบสามารถติิดตั้้�งได้้ ง่่ายและรวดเร็็ ว รบกวนการทำำ�งานอย่่างปกติิ
ระหว่่างวัันน้้ อยมาก

อััปเดตทข้้ อมููลหรืือปรัับปรุุง
ระบบได้้ ตลอดเวลา

ระบบสามารถอััปเดตทเวอร์์ ชันั ล่่าสุุดโดยการีี โมตจากส่่วนกลาง นั่่�น
หมายถึึงคุุณจะได้้ เพลิิดเพลิินกัับการลงทุุนอย่่างคุ้้�มค่่าด้้ วยเทคโนโลยีีที่่�
ใหม่่ตลอดเวลา

สบายใจ ไร้้กังั วล

ระบบ Cloud มีีความปลอดภััย เชื่่�อมั่่�นได้้ ด้้ วยการซััพพอร์์ ตจากผู้้�ติิดตั้้�ง
ระบบ PMS ของคุุณ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ คุุณสามารถโฟกััสกับั สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุด นั่่�น
คืือลููกค้้ าของคุุณ แทนที่่�จะใช้้ เวลากัับการบำำ�รุุงรัักษา ความปลอดภััย
และด้้ าน IT
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วิิวัฒ
ั นาการ:
จากเซิิร์์ฟเวอร์์ สู่�่ Cloud
ในอดีีตเมื่่�อกล่่าวถึึงเซิิร์์ฟเวอร์์ ของ
PMS สำำ�หรัับโรงแรมเองแล้้ วย่่อม
จะต้้ องนึึกถึึง ตู้้�ขนาดใหญ่่ที่่�ตั้้ �งอยู่่�
ที่่�แผนกต้้ อนรัับหรืือด้้ านหลัังของ
ออฟฟิิ ศ

ถ้้ าให้้ ต้้องบรรยายภาพ มัันคืือกล่่องอุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ ที่่�เก็็บข้้ อมููลและไฟล์์ต่่าง ๆ ของโรงแรมใน
นั้้�น ที่่�ตอบเช่่นนี้้ �เป็็ นเพราะคุุณเห็็นมัันอยู่่ทุุกวั
� นั ใช่่หรืือ
ไม่่
อย่่างไรก็็ตาม ระบบเหล่่านั้้�นได้้ กลายเป็็ นตำำ�นานที่่�ล้้าสมััยไปแล้้ ว ระบบ
server-based ได้้ นำำ�ความเสี่่�ยงอย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้ มาให้้ กับั โรงแรม จนยาก
ที่่�จะแก้้ ไขอีีกต่่อไป

เรา Guestline เคยผ่่านจุุดนั้้�นมาเช่่นกััน
เราเริ่่� มจาก server-based PMS ก่่อนที่่�จะเปลี่่�ยนมาเป็็ นระบบ Cloud
ในปีี 2003 กว่่าสามปีี ที่่�ผ่่านมา เราได้้ ทำำ�การเปลี่่�ยนระบบของเราให้้ เป็็ น
Cloud ทั้้�งหมด แม้้ กระทั่่�งแผนก IT เนื่่�องจากองค์์กรของเรา ได้้ มีีการ
เติิบโตในต่่างประเทศ จากระบบ Cloud แบบอิิสระ สู่่ผู้้�ที่่
� �ได้้ รัับรางวััล
ระบบ Cloud โรงแรมในประเทศสู่่อี� ีกหลายโรงแรมทั่่�วโลก ซึ่่ง� ปัั จจุุบัันเรามีี
host บน Microsoft Azure แล้้ ว
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Server-based

Server-hosted

Private Cloud

Public Cloud

ผู้้�ให้้ บริิ การระบบจะทำำ�กาติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์
หรืือแอปพลิิเคชัันบนเครื่่�องเซิิร์์ฟเวอร์์ ที่่�ตั้้ �ง
อยู่่ใ� นโรงแรม

ผู้้�ให้้ บริิ การระบบจะทำำ�การติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์
หรืือแอปพลิิเคชัันบนเซิิร์์ฟเวอร์์ ของผู้้�ให้้
บริิ การเอง ซึ่่ง� ผู้้�ใช้้ จะสามารถเข้้ าระบบได้้
โดยใช้้ ระบบ VPN

เป็็ นระบบที่่�ทางโรงแรมในฐานะผู้้�ใช้้ บริิ การ
สามารถเข้้ าระบบผ่่านทาง web browser
จากอุุปกรณ์์ที่่�รองรัับ โดยระบบจะทำำ�งาน
บนศููนย์์กลางข้้ อมููลที่่�จัดั สรรไว้้ จากทางผู้้�ให้้
บริิ การซอฟต์์แวร์์ นั้้ �น ๆ

เป็็ นระบบที่่�ทางโรงแรมในฐานะผู้้�ใช้้ บริิ การ
สามารถเข้้ าระบบผ่่านทาง web browser
จากอุุปกรณ์์ที่่�รองรัับ โดยระบบจะทำำ�งาน
บนศููนย์์กลางข้้ อมููลจากผู้้�นำำ�ทางด้้ าน
เทคโนโลยีีจากทั่่�วโลก เช่่น Microsoft
Azure, Amazon AWS, Google Cloud
เป็็ นต้้ น

บาง cloud-native solutions ที่่�เป็็ น app-based สามารถใช้้ ผ่่านทางแท็็บเล็็ต
หรืือสมาร์์ ทโฟนและแพลตฟอร์์ มอื่่�น ๆ ได้้ ผ่่านทาง API
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การเข้้ าสู่่ร� ะบบ Cloud หมายถึึงอะไร
Cloud ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นศููนย์์กลางเก็็บข้้ อมููลทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นโฮสต์์ข้้อมููลของเรา
ที่่�เคยถููกจััดเก็็บไว้้ ในเครื่่�องเซิิร์์ฟเวอร์์ ในออฟฟิิ ศ ซึ่่ง� ตอนนี้้ �จะมีีผู้้�ดููแลของ
Cloud อยู่่ใ� นสภาพแวดล้้ อมที่่�ปลอดภััยไร้้กังั วล

การย้้ ายข้้ อมููลทำำ�ได้้ อย่่างไร

ไม่่ใช่่แค่่ข้้ อมููลในเซิิร์์ฟเวอร์์ ที่่�ถููกส่่งไปเก็็บไว้้ บน Cloud แต่่แม้้ กระทั่่�ง
แอปพลิิเคชัันอื่่�น ๆ ระบบอิินเทอร์์ เฟซส หรืือเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ ที่่�ถููกดีีไซน์์
เพื่่�อใช้้ กับั Cloud ก็็สามารถส่่งออกข้้ อมููลของคุุณได้้ ช่่วยให้้ การทำำ�งานของ
ระบบนั้้�นดีีขึ้้ �น เข้้ าถึึงและปรัับแต่่งได้้ ง่่าย ลดงานประจำำ�วันั ที่่�ต้้องทำำ�และมีี
ความปลอดภััยมากขึ้้ �น

ฉัันจะเข้้ าข้้ อมููลที่่�ถููกจัดั เก็็บบน Cloud
ได้้ อย่่างไร
เพีียงแค่่คุุณสามารถเชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์ เน็็ตได้้ เท่่านั้้�น ก็็สามารถเข้้ าถึึง
ข้้ อมููลของคุุณได้้ โดยง่่าย
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ข้้ อมููลของฉัันถููกจััดเก็็บโดยผู้้�วาง
ระบบซอฟต์์แวร์์ หรืื อบุุคคลที่่�สาม

Cloud โซลููชััน สามารถจััดเก็็บโดยตรงจากผู้้�ให้้ บริิ การซอฟต์์แวร์์ (private
cloud) หรืือโดยผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีอื่่�น ๆ เช่่น Google, Amazon หรืือ
Microsoft ที่่� Guestline เรามีีพาร์์ ทเนอร์์ ที่่�ซัพพ
ั อร์์ ตเราในการจััดการด้้ าน
เทคโนโลยีีได้้ แก่่ Microsoft Azure ซึ่่ง� เป็็ นผู้้�นำำ�ทางด้้ านนี้้ �โดยเฉพาะและมีี
ลููกค้้ าทั่่�วโลก โดยที่่�เราไม่่จำำ�เป็็ นต้้ องเสีียเวลาและลงทุุนเพื่่�อคอยปรัับปรุุง
ระบบให้้ ทันั สมััยและปลอดภััยอยู่่เ� สมอ

แล้้ วถ้้ าหากฉัันอยู่่ร� ะหว่่างเดิินทาง
และไม่่สามารถเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์ เน็็ต
ได้้

ไม่่มีีปััญหา บางซอฟต์์แวร์์ คุุณสามารถเข้้ าดููข้้ อมููลบางส่่วนแบบออฟไลน์์
ได้้ สำำ�หรัับ Guestline คุุณสามารถเลืือก Offline Mode เพื่่�อเข้้ าข้้ อมููล
สำำ�คัญ
ั ในรููปแบบรายงานเช่่น check-ins, residents, checkouts หรืือ
occupancy และอื่่�น ๆ

Cloud มีีความหมายอย่่างไรต่่อ
ธุุรกิิจของคุุณ
เลืือกอย่่างฉลาด
หาระบบที่่�ดีีที่่�สุุดแต่่ลงทุุนน้้ อยที่่�สุุด เพิ่่�มอุุปสงค์์ไปในตััว ความลัับอยู่่ที่่� �อย่่าย่ำำ��อยู่่กั� บั ที่่� ขอให้้ ไว้้ ใจผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และเริ่่� มตีีเส้้ นเวลาที่่�จะเริ่่� มต้้ นให้้ กับั โรงแรมของคุุณ
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1

เข้้ าถึึงโซลููชัันของคุุณจากทุุกมุุม
โลก

เริ่่� มจาก เราล็็อกอิินด้้ วยระบบที่่�มีีความปลอดภััยเข้้ า
ระบบ Cloud PMS จากที่่�ใดก็็ได้้ ในโลก ไม่่ว่่าจะเป็็ น
จากโทรศััพท์์มืือถืือ คอมพิิวเตอร์์ โน้้ ตบุ๊๊�กค หรืืออุุปกรณ์์
ใด ๆ ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์ เน็็ตตและเข้้ าเว็็บ
เบราว์์เซอร์์ ได้้
ดัังนั้้�นหากคุุณอยู่่ที่่� �โรงแรม มีีประชุุมนอกสถานที่่� ทำำ�งานที่่�บ้้าน หรืือขณะ
เดิินทางไปต่่างประเทศ คุุณก็็สามารถจััดการโรงแรมของคุุณได้้ ทุุกที่่�
ทุุกเวลา ทำำ�ให้้ คุุณและพนัักงานมีีอิิสระในการทำำ�งานมากขึ้้ �น ไม่่ต้้ องนั่่�ง
ทำำ�งานที่่�โต๊๊ะเท่่านั้้�น หากต้้ องการรายงาน ณ ปัั จจุุบััน รายงานทำำ�ความ
สะอาดของแม่่บ้้ าน ห้้ องพัักที่่�ยังั ว่่างอยู่่� หรืือจะเช็็กอิินลููกค้้ าจากสมาร์์ ท
โฟน ก็็สามารถทำำ�ได้้ อย่่างง่่ายดาย
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หากมีีความจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องทำำ�งานจากที่่�บ้้าน พนัักงาน
ของคุุณก็็ยังั คงสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ อยู่่� และคุุณก็็
สามารถนั่่�งสบาย ๆ และรู้้�ว่่างานของคุุณยัังมีีความคืืบ
หน้้ าอย่่างรวดเร็็ ว
ไม่่ว่่าโรงแรมของคุุณจะเป็็ นแบบกรุ้้�ปหรืือเป็็ นแบบการบริิ หารงานอิิสระ
PMS ของคุุณ สามารถดึึงข้้ อมููลแบบ real-time จากทุุกโรงแรม ทุุก
ช่่องทางการจำำ�หน่่าย รวมทั้้�งยัังสามารถจััดการเรื่่�องราคา จำำ�นวนห้้ อง
ที่่�ขาย ตรวจสอบการบริิ หารจากต่่างประเทศ การตั้้�งโปรแกรมอััตโนมััติิ
การทำำ� cross sell จากส่่วนกลาง โดยมีีจุุดมุ่่ง� หมายหลัักคืือ ทำำ�ให้้ ราคา
occupancy และรายได้้ มีีมููลค่่าสููงที่่�สุุด
ทั้้�งหมดนี้้ �ถููกการัันตีีโดยผู้้�ให้้ บริิ การ Cloud PMS ของคุุณ ทำำ�ให้้ มั่่น� ใจได้้
ว่่าการล็็อกอิินนของแต่่ละผู้้�ใช้้ กระบวนการและเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ มีีความ
ปลอดภััยน่่าเชื่่�อถืือ และมีีการปรัับแต่่งให้้ เข้้ ากัับขนาดและนโยบายของ
โรงแรมได้้ ดีี คุุณจึึงสามารถเข้้ าระบบและข้้ อมููลได้้ ทุุกที่่�ทุุกเวลา

2

สร้้ างระบบนิิเวศน์์ทางเทคโนโลยีี
ของคุุณเอง

หนึ่่�งในข้้ อดีีของระบบ Cloud PMS คืือความสามารถ
ในการดััดแปลง พััฒนาผสมผสานกัับโซลููชัันด้้ าน
บริิ การอื่่�น ๆ
ในอุุตสาหกรรมธุุรกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่ต� ลอดเวลา ระบบอััตโนมััติิ
และความยืืดหยุ่่น� ย่่อมเป็็ นสิ่่�งที่่�คุ้้� มค่่ามากที่่�สุุด
Cloud Solution นส่่วนใหญ่่จะมีีการพััฒนาไปพร้้ อม ๆ กัับแพลตฟอร์์ ม
อื่่�น ๆเพื่่�อง่่ายต่่อการทำำ�งานร่่วมกัันกัับผู้้�ให้้ บริิ การซอฟต์์แวร์์ อื่่�น ๆ ผ่่าน
ทางแอปพลิิเคชัันโปรแกรมอิินเทอร์์ เฟซ หรืือที่่�เรีี ยกว่่า API’s ซึ่่ง� จะช่่วย
เพิ่่�มความเป็็ นไปได้้ ในการลงทุุนด้้ านเทคโนโลยีีโดยปราศจากข้้ อจำำ�กัดั
เมื่่�อต้้ องการขยัับขยายปรัับเปลี่่�ยน tech ecosystem ของคุุณ
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หากคุุณต้้ องการหาโซลููชัันแบบครอบคลุุม ไม่่ว่่าจะ
เป็็ นกลุ่่ม� โรงแรม โรงแรมอิิสระ การซััพพอร์์ ตของเราจะ
เป็็ นไปตามความต้้ องการของคุุณ ไม่่ว่่าจะเป็็ นเรื่่�องของ
การสร้้ างจุุดศููนย์์รวม ความเป็็ นมาตรฐาน กระบวนการ
จััดการข้้ อมููลแบบชาญฉลาดและอััตโนมััติิ
จากการตั้้�งค่่าต่่าง ๆ คุุณสร้้ าง tech ecosystem ของคุุณเองด้้ วยตััวเลืือก
แอปพลิิเคชัันที่่�มีี จะนำำ�พาข้้ อมููลที่่�สามารถเข้้ าใจและจััดการได้้ ง่่าย มีี
รายงานที่่�รวดเร็็ วขึ้้ �นและเข้้ าถึึงข้้ อมููล ณ ปัั จจุุบัันได้้ ทันั ทีี (availability,
rates, restrictions, inventory, reservations and payments) และ
มองเห็็นถึึงผลกำำ�ไรได้้ อย่่างทะลุุปรุุโปร่่ง เมื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับพาร์์ เนอร์์ ชิิป
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพทางด้้ านกลยุุทธ์์สููงแล้้ ว (EPoS, Channel Manager,
reputation หรืือ revenue management) นั่่�นหมายถึึงคุุณมีีเครื่่�องมืือที่่�
จะทำำ�ให้้ คุุณประสบความสำำ�เร็็ จในการดััดแปลง วางแผนล่่วงหน้้ า การทำำ�
รายงาน หรืือ การสร้้ างแบบแผนการปฏิิบัติั งิ านของคุุณเอง การบริิ การ
และลููกค้้ าสััมพัันธ์์

3

เปลี่่�ยนเป็็ น cloud ได้้ ง่่าย ๆ หมด
กัังวลเรื่่�องยุ่่ง� ยากตอนติิดตั้้�ง

หากคุุณต้้ องการที่่�จะลองทบทวนข้้ อเสนอของ PMS
ปัั จจุุบััน จงอย่่ากลััวหรืือรอช้้ า
ตรงกัันข้้ าม การติิดตั้้�งระบบใหม่่อาจเป็็ นการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่แต่่
ไม่่ได้้ เกิิดขึ้้ �นบ่่อยนััก แต่่การที่่�จะเรีี ยนรู้้�และการสอนระบบที่่�เรามีีนั้้ �นไม่่ได้้
ยากอย่่างที่่�คิดิ บางครั้้�งฝ่่ ายบริิ หารอาจจะหวั่่�นวิิตกกัับการเปลี่่�ยนแปลง
นี้้ � หากแต่่เทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ ��สมััยของเรากัับทีีมซััพพอร์์ ตที่่�ยอดเยี่่�ยม คุุณ
แทบจะไม่่เสีียเวลาเลย
ประสิิทธิิภาพในการติิดตั้้�งระบบใหม่่นั้้�นเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั มาก หาก
กระบวนการติิดตั้้�งไม่่เป็็ นตามที่่�คาดไว้้ นั่่�นหมายถึึงต้้ นทุุนสููงขึ้้ �นและการ
สอนระบบให้้ กับั พนัักงานและฝ่่ ายบริิ หารเองจะมีีความยุ่่ง� ยากมากขึ้้ �น
ระบบ Cloud PMS ได้้ ล้้มเลิิกขั้้ �นตอนการเทรนอื่่�น ๆ จากผู้้�ให้้ บริิ การร่่วม
หรืือบุุคคลที่่�สาม ผลตอบรัับที่่�ได้้ จากพนัักงานผู้้�ใช้้ ระบบใหม่่จึึงมีีอัตั ราที่่�
ดีีมาก
ตััวอย่่างเช่่น Guestline เราได้้ ทำำ�ผสมผสานขั้้�นตอนต่่าง ๆ เข้้ าไปในโปร
เจ็็คการติิดตั้้�ง ไม่่ว่่าจะเป็็ นการสร้้ างสมดุุลในการติิดตั้้�งด้้ วยวิิธีีรีีโมตและ
ติิดตั้้�ง ณ สถานที่่�นั้้ �น ๆ ได้้ อย่่างสมบููรณ์์ เพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับโรงแรมทุุก
รููปแบบ ในขณะเดีียวกัันเจ้้ าหน้้ าที่่�ของเราสามารถสร้้ างความมั่่�นใจได้้ ว่่า
ระบบของเราจะตอบสนองความต้้ องการของแต่่ละโรงแรมซึ่่ง� มีีความแตก
ต่่างกัันได้้ อย่่างดีีเยี่่�ยม และรวดเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้
www.guestline.com | Page 10 of 19

นอกเหนือจากนี ้ เราได้ เป็ นพาร์ ทเนอร์ กบั มหาวิทยาลัย
ในท้ องที่ในแต่ละประเทศที่ใช้ ระบบของเรา ซึง่
นักศกึ ษาเหล่านี ้เมื่อจบการศึกษาแล้ ว สามารถเริ่ มงาน
ในโรงแรมได้ ทนั ที
นอกจากนี้้ �เรายัังคำำ�นึงึ วงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ในระบบของเรา ซึ่่ง� เราสามารถ
รัับรองได้้ ว่่ารายละเอีียดต่่าง ๆ จะครอบคลุุมในทุุก ๆ ส่่วน รวมทั้้�งลดการ
รบกวนการปฏิิบัติั งิ านของโรงแรมในช่่วง go-live และทีีมงานซััพพอร์์ ต
ในพื้้ �นที่่�ของเรามีีตลอด 365 วัันที่่�สามารถตอบคำำ�ถามหรืือรีี โมตเพื่่�อช่่วย
เหลืือคุุณได้้
อย่่างไรก็็ดีี ตั้้�งแต่่ระบบ Cloud ได้้ ทำำ�การปรัับปรุุงและพััฒนาระบบผ่่าน
ทางรีี โมต ทำำ�ให้้ มีีข้้อได้้ เปรีี ยบในการเอาใจใส่่และเรีี ยนรู้้�ระบบเพื่่�อสร้้ าง
ความมั่่�นใจให้้ พนักั งานในการสร้้ างความประทัับใจให้้ กับั แขกผู้้�เข้้ าพััก
Guestline’s remote ticketing และ e-learning แพลตฟอร์์ม Guestline
Support Portal ได้้ ถููกพัฒ
ั นาขึ้้ �นเพื่่�อให้้ ผู้้� ใช้้ ระบบโรงแรมสามารถเข้้ าถึึง
ข้้ อมููลคู่่มืื� อการใช้้ ระบบได้้ ทันั ท่่วงทีี ซึ่่ง� คู่่มืื� อนี้้ �สามารถทำำ�ให้้ ผู้้� ใช้้ เข้้ าใจ
ฟัั งก์์ชันั ต่่าง ๆ ได้้ ง่่ายภายในหนึ่่�งนาทีี ทำำ�ให้้ คุุณสามารถเรีี ยนรู้้�ได้้ ด้้วย
ตนเองหรืือเรีี ยนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ ๆ จากระบบในเวลาว่่างได้้ นอกเหนืือจากนี้้ � เมื่่�อ
เราได้้ เพิ่่�มเครื่่�องมืือหรืือฟัั งก์์ชันั ใหม่่ ๆ ในระบบ จะมีีการแจ้้ งเตืือนไปยััง
ผู้้�ใช้้ ผ่่านทาง Product Tools คุุณจะได้้ รัับข่่าวสารอััปเดตแบบ real-time
เสมอ

4

จ่่ายตามการใช้้ งานจริิ ง และเพิ่่�ม
GuestTime

ด้้ วยการเป็็ นหััวใจหลัักของการดำำ�เนิินงานในแต่่ละ
โรงแรม PMS ควรที่่�จะสามารถตั้้�งค่่าการทำำ�งานหลัักได้้
อััตโนมััติิ จึึงจะคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน
Cloud Solution นั้้�นมีีฟัังก์์ชันั การทำำ�งานหลัักและส่่วนเพิ่่�มเติิมต่่าง ๆ
เช่่น ส่่วนงานทำำ�ความสะอาด งานบััญชีี งานต้้ อนรัับส่่วนหน้้ า งานซ่่อม
บำำ�รุุง และการจััดการราคาห้้ องพััก อีีกทั้้ �งยัังสามารถเชื่่�อมต่่อการทำำ�งาน
กัับระบบเสริิ มอื่่�น ๆ ได้้ อีีก เช่่น CRS, C&B, EPoS, IBE และ Channel
Manager ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้ �จะต่่างจาก PMS รุ่�่นเก่่าที่่�ล้้าหลัังที่่�โรงแรมจะต้้ องมีี
การลงทุุนเพื่่�อซื้้ �อ License และ hardware ต่่าง ๆ
ค่่าใช้้ จ่่ายล่่วงหน้้ าสำำ�หรัับ PMS บน Cloud นั้้�นจะครอบคลุุมการติิดตั้้�ง
ระบบ ในขณะที่่�ค่่าบริิ การ License จะแบ่่งตามระยะเวลาของสััญญา
และสามารถจ่่ายเป็็ นรายเดืือนหรืือรายปีี ได้้ เพื่่�อง่่ายต่่อการจััดการกระแส
เงิินสดของโรงแรม
นอกจากนี้้ � ระบบบน Cloud และความสามารถในการเชื่่�อมต่่อกัับระบบ
เสริิ มอื่่�น ๆ จะกำำ�จัดั ความจำำ�เป็็ นในการติิดตั้้�งเครื่่�อง server ในแต่่ละ
โรงแรม ซึ่่ง� จะเป็็ นการลดค่่าใช้้ จ่่ายโดยรวมในการลงทุุนและดููแลรัักษา
อุุปกรณ์์ อีีกทั้้ �งยัังช่่วยลด human error และเพิ่่�มความปลอดภััยในการ
ดููแลข้้ อมููลสำำ�คัญ
ั ทางธุุรกิิจอีีกด้้วย ระบบจะช่่วยเพิ่่�มสิ่่�งที่่�มีีค่่าสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจบริิ การให้้ มีีมากกว่่า นั่่�นก็็คืือ GuestTime เวลาสำำ�หรัับบริิ การผู้้�เข้้ า
พัักของคุุณที่่�มากขึ้้ �น
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» การดูแลรักษาส�ำหรับ IT ที่น้อยลงเพราะโครงสร้ างของระบบ
จะถูกดูแลโดย solution provider หรื อ platform provider
ไม่ใช่หน่วยงานของโรงแรม
» ไม่มีการซ่อมบ�ำรุงที่ซบั ซ้ อนหรื อค่าใช้ จา่ ยมากมายส�ำหรับ
เครื่ อง server เมื่อต้ องมีการเปลี่ยนหรื อปรับปรุง software
» ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้
» ค่าประกันต�่ำ
» ได้ ที่เก็บข้ อมูลเพิ่มจากเครื่ อง server ที่เคยใช้ งาน
» การเชื่อมต่อกับระบบอื่นที่ต้องการอย่างง่ายดาย
» ไม่ต้องกังวลกับการดูแลทางด้ านเทคนิคและความปลอดภัย
ในการเก็บข้ อมูล
สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ที่่�ได้้ จากการลงทุุน
ได้้ ที่่� return on investment calculator ซึ่่ง� จะมีีข้้อมููลเช่่น KPIs ต้้ นทุุน
ค่่าแรง หรืือการส่่งเสริิ มงานบริิ การ

5

ปลอดภััย มีีการป้้องกัันที่่�ดีีเยี่่�ยม และ
ถููกต้้ องตามกฎของมาตรฐานสากล

ความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีี
Windows 7 ที่่�ได้้ มีีการยุุติิการทำำ�งานลงไปแล้้ ว สามารถใช้้ เป็็ นตััวอย่่างได้้
ดีีสำำ�หรัับเหตุุผลที่่�ว่่าทำำ�ไม Cloud Solutions จะไม่่ทำำ�ให้้ คุุณล้้ าหลััง ด้้ วย
การที่่�มีีอุุปกรณ์์ web browser และ operating system agnostic ผู้้�ให้้
บริิ การ Software จะเป็็ นผู้้�ที่่�พัฒ
ั นาระบบให้้ ทันั สมััยอยู่่เ� สมอ

Personally Identifiable Information (PII) หรืือข้้ อมููล
ที่่�ระบุุตััวบุุคคล

การชำำ�ระเงิิน

“GDPR เป็็ นหััวข้้ อสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับความปลอดภััยและความคุ้้�มค่่าใน
การจััดการข้้ อมููลผู้้�เข้้ าพััก เป็็ นหััวข้้ อที่่�ธุรุ กิิจโรงแรมที่่�สนใจเปลี่่�ยนมาใช้้
Cloud PMS มีีข้้อถกเถีียงเกี่่�ยวกัับการที่่� server ไม่่ได้้ ตั้้ �งอยู่่ที่่� �โรงแรม
แต่่อย่่าลืืมว่่าการเก็็บข้้ อมููลแบบนี้้ � ข้้ อมููลจะถููกดููแลด้้ วยสภาพแวดล้้ อม
ที่่�เต็็มไปด้้ วยบุุคลากรที่่�เชี่่�ยวชาญเฉพาะในการรัักษาความปลอดภััยขั้้ �น
สููง การจััดการแหล่่งพลัังงานสำำ�รองและการเข้้ าถึึงข้้ อมููลต่่าง ๆ ซึ่่ง� นำำ�ไป
สู่่� Insurance Fee ที่่�ต่ำำ��กว่่า ระบบที่่�มั่่น� คงและเชื่่�อถืือได้้ มากกว่่า ความ
ปลอดภััยที่่�มากกว่่าและไม่่ต้้ องกัังวลว่่าทรััพย์์สินิ ต่่าง ๆ จะถููกขโมย
ระบบที่่�ต้้องมีีเครื่่�อง server ของคุุณสามารถตอบรัับความปลอดภััยขั้้ �นสููง
แบบนี้้ �ได้้ หรืื อไม่่”

ด้้ วยมาตรฐานความปลอดภััยระดัับสููงประกอบกัับ Could Solution
ทำำ�ให้้ มีีการใช้้ ข้้อกำำ�หนดที่่�เป็็ นมาตรฐานในระบบ เช่่น PSD2 และ PCI
ระดัับ 1 ทำำ�ให้้ มั่่น� ใจได้้ ว่่าข้้ อมููลบััตรต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ สำำ�หรัับการชำำ�ระเงิินถููก
เก็็บไว้้ อย่่างปลอดภััย

ด้้ วยการจััดเก็็บข้้ อมููลบน Cloud การทำำ� Back-up ข้้ อมููลจะเป็็ นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและทุุก ๆ การทำำ�งานจะถููกบัันทึึกไว้้ สำำ�หรัับการตรวจสอบของทีีม
บริิ หารหรืือผู้้�ดููแลการจััดการงานทั้้�งหมด

ตรวจสอบให้้ แน่่ใจว่่า Windows ปัั จจุุบัันของคุุณสามารถรองรัับการ
ทำำ�งานได้้ และไม่่มีีการใช้้ งาน Windows 7 ที่่�ได้้ ยุุติิการทำำ�งานไปแล้้ ว
เนื่่�องจากจะเป็็ นการเสี่่�ยงต่่อไวรััสและความไม่่ปลอดภััยของข้้ อมููล เช่่น
ไม่่ตรงตามมาตรฐาน PCI-DSS Compliant
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6

ปลดปล่่อยพลัังแห่่งนวััตกรรมของ
คุุณ

การทำำ�งานบน Cloud เกี่่�ยวข้้ องกัับ
ความก้้ าวหน้้ าของธุุรกิิจโดยตรง

ระบบนี้้ �จะเป็็ นประตููก้้ าวไปสู่่ค� วามก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีีในอนาคต เช่่น
Artificial Intelligence (AI) หรืือ Machine Learning ซึ่่ง� จะเป็็ นกำำ�ลังั
สำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิ มประสบการณ์์ในการเข้้ าพัักและการเติิบโตของธุุรกิิจ
อย่่างชาญฉลาด

1. ผู้้�หยั่่�งรู้้�ในด้้ านความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ าพััก
ด้้ วยการใช้้ งาน Machine Learning คุุณจะสามารถเรีี ยนรู้้�และคาดการณ์์
เกี่่�ยวกัับความต้้ องการและพฤติิกรรมของผู้้�เข้้ าพัักได้้ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ คุุณ
วางแผนรัับมืือกัับสิ่่�งเหล่่านี้้ �ได้้ อบ่่างมีีปประสิิทธิิภาพ เช่่น ข้้ อเสนอพิิเศษ
ในโอกาสพิิเศษ หรืือการสร้้ างความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�เข้้ าพัักด้้วยและ Brand
Loyalty
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2. การปรัับเปลี่่�ยนตามความต้้ องการในขั้้�นตอนการ
จองห้้ องพััก
Booking Engine ที่่�ทำำ�งานบน Cloud นั้้�นจะช่่วยให้้ สามารถสร้้ าง
ประสบการณ์์การเข้้ าพัักที่่�สอดคล้้ องกัับความต้้ องการส่่วนบุุคคลได้้ และ
ยัังช่่วยเพิ่่�มรายได้้ และ ARR ด้้ วยขั้้�นตอนการจองห้้ องพััก จำำ�นวนห้้ องว่่าง
การ Upgrade ห้้ อง หรืือการส่่งเสริิ มการขายอื่่�น ๆ

3. คาดการณ์์ Occupancy และอื่่�น ๆ
ด้้ วยการเข้้ าถึึงข้้ อมููลจากจุุดเดีียวและเป็็ น Real Time ทำำ�ให้้ AI สามารถ
วิิเคราะห์์และคาดการณ์์ข้้อมููลต่่าง ๆ เช่่น ความต้้ องการในตลาด กำำ�ลังั
การบริิ โภคของผู้้�เข้้ าพััก โดยวิิเคราะห์์จาก กิิจกรรมพิิเศษต่่าง ๆ ที่่�พื้้ �นที่่�
หรืือ Event ต่่าง ๆ ตามฤดููกาล เป็็ นต้้ น ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ คุุณจััดการราคาและ
มีีข้้อมููลพร้้ อมสำำ�หรัับรัับมืือกัับคู่่แ� ข่่ง

4. การจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
AI สามารถช่่วยให้้ คุุณเรีี ยนรู้้�เกี่่�ยวกัับความคิิดเห็็นของผู้้�เข้้ าพัักที่่�มีีต่่อคุุณ
และคู่่แ� ข่่งของคุุณ โดยการตรวจสอบข้้ อมููลบน Social Media หรืือ การ
Review ต่่าง ๆ ที่่�คุุณสามารถใช้้ เป็็ นเครื่่�องมืือในการจััดการชื่่�อเสีียงของ
ธุุรกิิจของคุุณได้้

โรงแรมผู้้�นำำ�ร่่องแนวทางใหม่่
นี่่�คืือเสีียงจากผู้้�ใช้้ บริิ การของเรา ถึึงประโยชน์์ที่่�ได้้ รัับจากการใช้้
cloud-native and integrated solutions
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B2 Hotel Group
B2 Hotel Group ที่่�มีีมากกว่่า 40 โรงแรมและกำำ�ลังั ขยายเพิ่่�มอีีกทั่่ว� ประเทศไทย

เช่่น B2 Riverside Premier Hotel ที่่�เชีียงใหม่่, B2 Monethong ที่่�ประเทศลาว, B2 Pai Premier Resort ที่่�แม่่ฮ่่องสอน, B2 Phuket Boutique & Budget hotel ที่่�
ภููเก็็ต และ B2 Bangna Premier Hotel ที่่�กรุุงเทพฯ

The Challenge:

การเปิิ ดตััว cloud-based centralised and scalable solution ให้้ กับั 38
โรงแรม ในกรุุงเทพฯ เชีียงใหม่่ เชีียงรายและพััทยา

The Solution:

Guestline Rezlynx PMS, Channel Manager and CRS (Central
Reservation Systems)

“ ในขณะที่่�ธุรุ กิิจขยายไปทั่่�วภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก Cloud
hosted solution ช่่วยให้้ เราจััดการที่่�พักั ได้้ จากจุุดเดีียว
และเป็็ น Real Time จากที่่�ไหนก็็ได้้ จากอุุปกรณ์์ใดก็็ได้้
การลงทุุนใน hospitality software นั้้�นเป็็ นการเปิิ ด
กว้้ างสู่่อ� นาคต ซึ่่ง� ให้้ ผลในด้้ านมููลค่่าที่่�มากขึ้้ �นของธุุรกิิจ
ของเรา ชื่่�อเสีียงในระดัับสากลและเทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััย
ประกอบกัับความเป็็ นธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินไปด้้ วยวิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ที่่�
สอดคล้้ องกััน ทำำ�ให้้ เราสามารถขยายธุุรกิิจไปได้้ อย่่างต่่อ
เนื่่�อง ”
คุุณ นิิรัันดร์์ จาวลา, CEO at B2 Hotels
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ēRYAbySURIA Group
ēRYAbySURIA

มาเลเซีีย

หนึ่่�งในบริิ ษััทที่่�บริิ หารจััดการธุุรกิิจบริิ การที่่�โตเร็็วที่่�สุุดใน

ประกอบไปด้้ วยรีี สอร์์ ท 4 แห่่ง โรงแรม 2 แห่่ง แคมป์์วัันหยุุดพัักผ่่อน 1 แห่่งและวิิทยาลััย 1 แห่่ง โรงแรมที่่�ใช้้ Guestline Rezlynx ได้้ แก่่ Johor Bahru, Johor,
Malaysia, Merang Kamp, Malaysia, Cherating, Malaysia และ Hot Spring Bentong, Malaysia.

The Challenge:

ก่่อนหน้้ านี้้ �พวกเขาใช้้ PMS ที่่�ใช้้ อยู่่ก่่� อนแล้้ วและมีีฟัังก์์ชันั การทำำ�งานที่่�
จำำ�กัดั และไม่่ได้้ ทำำ�งานบน Cloud ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ การทำำ�งานและการอััปเกรตระ
บบไม่่เป็็ นไปอย่่างอััตโนมััติิ นอกจากนี้้ �ค่่าใช้้ จ่่ายในการอััปเกรตนั้้�นค่่อน
ข้้ างสููง โรงแรมในเครืือเดีียวกัันที่่�ในลอนดอนจึึงได้้ แนะนำำ� Guestline และ
เล่่าถึึงประโยชน์์ต่่าง ๆ ที่่�พวกเขาได้้ รัับจากการใช้้ งานระบบ ทางโรงแรมที่่�
มาเลเซีียจึงึ ตััดสิินใจเปลี่่�ยนระบบใหม่่ให้้ โรงแรมในเครื่่�อทั้้�งหมด

The Solution:

Rezlynx PMS, EPOS, Channel Manager

“ ประสบการณ์์การลงระบบใหม่่นั้้�นเป็็ นไปอย่่างราบรื่่�น
การทำำ�งานที่่�เป็็ นไปอย่่างอััตโนมััติแิ ละการเชื่่�อมต่่อกัับ
ระบบอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้ ธุรุ กิิจของเราดำำ�เนิินไปได้้ อย่่างชาญ
ฉลาดและมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้ �งด้้ วยความเป็็ น Cloud
ทำำ�ให้้ นี่่�เป็็ นก้้ าวที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการพััฒนา โดยระบบ
ทำำ�ให้้ การทำำ�งานของเรามีีความยืืดหยุ่่น� เป็็ นอย่่างมาก
ตอนนี้้ �เราสามารถเข้้ าใช้้ งานระบบได้้ จาก Tablets ซึ่่ง�
เป็็ นการลดค่่าใช้้ จ่่ายสำำ�หรัับ Hardware ให้้ เรา ”
Melati Khalil, Group CEO
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Southgate Motel
เป็็ นธุุรกิิจครอบครััวที่่�เป็็ นเจ้้ าของโรงแรมสี่่�ดาวใน Mount Gambier,
Australia ด้้ วยที่่�พักที่่
ั �สะดวกสบาย คุ้้�มค่่า และบริิ การที่่�เป็็ นกัันเอง
Southgate Motel

โรงแรมนี้้ �ประกอบไปด้้ วยห้้ องพัักทั้้ �งหมด 52 ห้้ อง และห้้ องอาหาร ‘The Gates’ ซึ่่ง� เป็็ นตััวเลืือกที่่�พักที่่
ั �สมบููรณ์์แบบสำำ�หรัับการเข้้ าพััก งานจััดเลี้้ �ยง งานประชุุมหรืืองานแต่่งงาน

The Challenge:

ระบบเก่่าที่่�ใช้้ มีีปััญหาในหลาย ๆ ส่่วนและไม่่ได้้ มีีการตั้้�งค่่าอย่่างถููก
ต้้ อง โดยเฉพาะการเชื่่�อมต่่อกัับ third party websites และระบบของ
Best Western อีีกทั้้ �งการทำำ�งานค่่อนข้้ างจำำ�กัดั และไม่่สอดคล้้ องกัับการ
ทำำ�งานของทีีมที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องเข้้ าใช้้ งานระบบได้้ ตลอดเวลาจากที่่�ไหนก็็ได้้

The Solution:

Rezlynx PMS, Channel Manager

“ ตั้้�งแต่่มีีการติิดตั้้�งระบบใหม่่ Guestline ได้้ เปลี่่�ยนการ
ทำำ�งานของเรา ด้้ วยการตั้้�งค่่าการทำำ�งานต่่าง ๆ ที่่�เป็็ น
อััตโนมััติิ ทำำ�ให้้ ประหยััดเวลามากขึ้้ �น ส่่งผลให้้ การบริิ การ
ผู้้�เข้้ าพัักและประสบการณ์์การเข้้ าพัักดีีขึ้้ �นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้ วยขั้้�นตอนการ Check in ไปจนถึึง Check out ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ การจััดการราคาห้้ องพัักก็็ง่่ายและเร็็ ว ทำำ�ให้้
เรามีีการเติิบโตของยอดการจองและราคาถึึง 20% YTD
นอกจากนี้้ � การติิดต่่อกัับ Guestline ยัังราบรื่่�นและช่่วย
เหลืือต่่าง ๆ ได้้ มากอีีกด้้วย ”
David Pratt, Director, Southgate Motel
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สุุดท้้ าย
ไม่่มีี Solution ใดที่่�สมบููรณ์์แบบ
ด้้ วยประสบการณ์์ด้้านการโรงแรม เราเข้้ าใจความ
กัังวลที่่�มีีเมื่่�อต้้ องเปลี่่�ยนจากระบบที่่�มีีเครื่่�อง Server
มาเป็็ น Cloud หรืือการเปลี่่�ยนระบบอื่่�น ๆ
แต่่หากโซลููชัันนั้้�น สามารถทำำ�งานร่่วมกัับระบบที่่�มีีการทำำ�งานที่่�หลาก
หลายและเชื่่�อมต่่อกัับระบบอื่่�นได้้ ดีี ประกอบกัับทีีมที่่�พร้้อมช่่วยเหลืือ ทุุก
อย่่างก็็เป็็ นไปได้้

การรัับมืือกัับความต้้ องการแบบดิิจิิทัลั ลสมััยใหม่่ของผู้้�
เข้้ าพัักหรืื อพนัักงานที่่�เป็็ นคนรุ่�่นใหม่่คืือกุุญแจสำำ�คัญ
ั
สิ่่�งเหล่่านี้้ �สามารถเรีี ยนรู้้�หรืือสัังเกตได้้ จากธุุรกิิจอื่่�น ๆ เช่่น ธุุรกิิจค้้ าปลีีก
หรืือธุุรกิิจการบิิน สำำ�หรัับคนโรงแรม เราสามารถตามทัันกระแสที่่�เปลี่่�ยน
ไปได้้ และตอบสนองความต้้ องการที่่�มากัับระบบ digital ต่่าง ๆ ทั้้�งจาก
การจองไปจนถึึง digital marketing ด้้ วยการทำำ�งานร่่วมกัันของระบบ
เช่่น Channel Manager และ PMS
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มัันไม่่สำำ�คัญ
ั ว่่าจะเป็็ นตอนนี้้ �หรืือหลัังจากนี้้ � เราจะต้้ อง
มีีการใช้้ งาน Cloud ที่่�มากขึ้้ �นเพื่่�อที่่�จะรัับมืือกัับคู่่แ� ข่่ง
อีีกทั้้ �งดึึงดููดพนัักงานรุ่�่นใหม่่ที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ Cloud
Solutions และผู้้�เข้้ าพัักใหม่่ ๆ ที่่�คาดหวัังประสบการณ์์
ที่่�ทันั สมััยแบบที่่�พวกเข้้ าได้้ รัับจากธุุรกิิจอื่่�น ๆ
สำำ�รวจความต้้ องการและความคาดหวัังของคุุณจาก PMS เปิิ ดมุุมมองกัับ
นวััตกรรมใหม่่และความก้้ าวหน้้ าของตลาด โลกใบนี้้ �เต็็มไปด้้ วยโอกาสที่่�
จะสร้้ างรายได้้ และทำำ�ให้้ ธุรุ กิิจเติิบโตไปด้้ วยกััน
การเปลี่่�ยนไปเป็็ นระบบ PMS ใหม่่ เป็็ นการตััดสิินใจที่่�ยากและใช้้ เวลา
(5/7 ปีี ) การทำำ�งานบน Cloud ควรเป็็ นหนึ่่�งเหตุุผลที่่�ใช้้ ในการพิิจารณา
ที่่�สำำ�คัญ
ั คุุณจำำ�เป็็ นต้้ องมีีพาร์์ ทเนอร์์ ที่่�มองการไกลเช่่นกััน หากแต่่บท
เรีี ยนที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้ เราได้้ เรีี ยนรู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�จะไม่่ทำำ�ให้้ เราผิิดหวัังและต้้ องให้้
ความสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดคืือ – more GuestTime.

จากผู้้�นำำ�ในระดัับพื้้ �นที่่� สู่่�
ผู้้�นำำ�ในระดัับสากล
ที่่� Guestline เราได้้ มีีการพััฒนาบน Cloud มาอย่่าง
ยาวนาน

Guestline Asia

ย้้ อนกลัับไปที่่�กลางศตวรรศที่่� 20 เราคาดการณ์์ว่่าอิินเทอร์์ เน็็ตจะมีีส่่วน
สำำ�คัญ
ั ในทุุก ๆ อย่่าง เราเข้้ าใจมัันและมองเห็็นถึึงความต้้ องการในอนาคต
สำำ�หรัับธุุรกิิจโรงแรม ดัังนั้้�น ในปีี 2003 เราเข้้ าสู่่ก� ารทำำ�งานบน Cloud
อย่่างเต็็มตััวและพััฒนามาตลอด เพื่่�อให้้ แน่่ใจว่่าการเชื่่�อมต่่อการทำำ�งาน
ต่่าง ๆ สามารถรองรัับความต้้ องการของธุุรกิิจโรงแรมได้้

Guestline HQ & UK

ในฐานะผู้้�บุุกเบิิก cloud-based PMS technology
เรามีีการพััฒนาและคิิดค้้ นสิ่่�งต่่าง ๆ เพื่่�อการทำำ�งานร่่วมกัันของระบบที่่�ดีี
ที่่�สุุด มีีการใช้้ งานผลิิตภััณฑ์์ของเราใน 25 ประเทศ ใน 5 ทวีีป ผลิิตภััณฑ์์
เหล่่านั้้�น ได้้ แก่่ Guestline PMS, CRS, Channel Manager, Direct
Booking Manager (DBM), Conference & Banqueting (C&B) และ
EPoS systems ซึ่่ง� รองรัับการจองมากกว่่า 6.3 ล้้ านการจองต่่อปีี
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enquiries@guestline.com

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

