
 

Otello Spa Wellness ve Üyelik Yönetimi Detaylar 
 

Rezervasyon ve Satış Modülü 
 

● Tanımlamalar ile işletmenin çalışma mantığının düzenlenmesi ve ileriye dönük         
işletme yapılarında ki tüm değişikliklere cevap verebilecek çalışma mantığıma         
sahiptir. ( Prim Yüzde veya Tutar üzerinden hesaplama, Alternatif Döviz seçebilme,           
Ekran Ayarları, Ürün Satış Döviz birimi v.s.) 

● Ana Ekran üzerinden tüm işlemlere hâkim olabilme ve işletmenin tüm durumunu           
rezervasyon, tahsilat, kasa, personel, stok, ürün durumu görebilme, 

● İleriye dönük gelecek Müşteri , geçmişe dönük hizmet almış Müşterilerle ilgili detay            
raporlama, 

● İşletmede verilen hizmet ve paketlerin günlük, aylık veya istenilen tarih aralıklarında           
istatistik raporlarının alınabilmesi, 

● İstenilen Döviz Tiplerinde ve Gün Değişimlerinde Otomatik ve Serbest Kur girebilme,  
● Tüm Hizmet ve Paketleri İstenilen Varyasyonlarda Tanımlama, Oda ve Personele          

Özgü Hizmet Atayabilme, 
● Departman Mantığında Tüm Gelir ve Satış İstatistiklerini Alabilme, ( Cilt Bakım,           

Masaj, Hamam vs. ) 
● Müşteri Tipine Göre Rezervasyon Alma ve Cari Hesaba Aktarım ( Acente, Otel,            

Complimenter, Ödenmez, v.s. ), 
● Ana Rezervasyon Ekranından Tüm Müşteri İşlemlerini Yapabilme ( Rezervasyon,         

Tahsilat, Müşteri Detay Girişi, İade, Hizmet ve Personel değişikliği, Oda değişimi, 
● Ana rezervasyon ekranını çalışma şekline göre Oda’ ya göre veya Personel’e göre            

takip edebilme imkânı,  
● Ana Ekran’da saat aralıklarını işletme de verilen hizmetlerin sürelerine göre          

10.15.20.25.30 ve 40 büyüklüklerinde ayarlanabilme imkânı 
● Yapılan Rezervasyonun Müşteri ye çıktısı alınması ve işletmeye uygun formatta          

hazırlayabilme, 
● Rezervasyon giriş esnasında daha önce servis alan Müşteri bilgisinin otomatik ekrana           

uyarı halinde çıkması, 
● Rezervasyon Ekranından Hizmet Alan, Almayan, Bakiyesi Olan Müşteri ler veya          

Geçmişte Gelen Müşteri Bilgilerine Ulaşılır, 
● İstenilen döviz tipinde tahsilat ve kur çevrimi, birden fazla döviz tipinde tahsilat ve             

fazla tahsilatların Müşteri carisine otomatik açılması, 
● Yapılan Tüm Tahsilatların İstenilen Döviz Biriminde Alınabilmesi  
● Yapılan tahsilatların ana kasaya teslimi ve fiş çıktısı alabilme, 
● SPA, Fitness Center, Güzellik Merkezi, Kuaför ve Kafeterya işlemlerini tek          

programdan takip etme imkânına sahipsiniz, 
● İşlem bazında istenildiği kadar döviz türü tanımlama ile istenilen döviz para biriminde            

satış 

 



 
● Tek ekranda Rezervasyon, Ürün, Paket ve Üyelik satışı yapabilme imkanı 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut Excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 
 
Satış Ekibi Yönetimi ve Mobil Satış 
 

● Kontak Yönetimi ; Ortak müşteri bilgi havuzu sayesinde müşterilerinize eriştiğiniz her           
alanda, topladığınız verileri bilgiye dönüştürüp; fırsatları ve ihtiyaçları daha hızlı bir           
şekilde ortaya çıkarın. Kapsamlı analizlerle doğru müşterileri hedefleyerek düşük         
maliyetlerle müşteri sayınızı artırın, çapraz satışlarla pazar payınızı yükseltin. CRM ve           
e-Ticaret araçları ile zenginleştirilmiş pazarlama gücü için sınırsız fırsatlar. 

● Sales Calls ; Tüm satış görüşmelerinin ve notlarının mobil cihazlardan da kaydedilip,            
ekibin her bireyi tarafından lokasyon bağımsız gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesi.          
Bu sayede bilgi kirliliğinden arınmış bir satış yönetim süreci.  

● Satış Görev Yönetimi ; Ayrı ayrı her bir satış personelinizin bireysel güç ve             
yeteneklerini doğru yönetip ekip planlaması içerisinde maksimum performans ile         
çalışabilmesi, bağımsız mobil cihazlardan ulaşılabilmesi artık çok kolay. 

● Mobil Satış Raporları ; Raporlama konusunda da mobil araçların özgürlüğünden          
sonuna kadar yararlanma. Her türlü rapora lokasyondan bağımsız olarak ulaşıp          
sınırsız analiz ve data erişimine sahip olabilirsiniz.  

 
 
Personel 
 

● Personel Detay tanımları 
● Personel İş ve Görev Tanımlaması  
● Personele Özgü Prim ve Hizmet Tanımlama, performansa göre özel prim atama 
● Tüm Personelin Hakediş Raporlarını İnfo, Hizmet, Ürün Satış Şeklinde detay ve           

çalıştığı departmanlara göre ayrı ayrı alabilme  
● Personel Hakediş raporunu ayrı bir formda Müşteri ye yaptıkları hizmetleri          

karşılığında Müşterinin o hizmetlerin karşılığında yaptığı ödeme şekline göre Hakediş          
raporu alabilme, 

● Kasa ödeme bazında primlendirme 
● Hatırlatma Butonu ile Personel ve Yöneticiler Arasında İş Görev Takibi Yapılabilmesi, 
● İzin günleri ve saatlik izinlerde ekran üzerinde gözükmesi ve yanlışlıkla o personel            

üzerine rezervasyon girişini engelleme, 
● Personel PDKS Takibi 
● Çoklu tesis çalışması 
● Personel Satış ve Servis İstatistik Raporları alabilme 
● Personelin kendi barkod numarası üzerinden kendi yaptığı işleri onaylayabilme 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 

 



 
Müşteri ve CRM 
 

● Müşteri CRM ile Kartı ile Müşteri ye ait tüm verilerin detaylı olarak tutulması,  
○ Kişisel Bilgiler ( Crm detay bilgileri ) 
○ Özel Bilgiler 
○ Ödeme ve Satın Alım Detayları  
○ Misafir Talep, Şikayet 

 
● Misafir ve Üyelere verilen Kart Sistemi ile belirlenen Üyelik Tipine göre hizmetlerden            

faydalanması gereken dönem ve saatlerin kontrol altına alınabilmesi 
● Üyelere Doktor nezaretinde tavsiye edilecek programa göre rezervasyon ve üyelik          

sisteminin yapılması, 
● Yıl, Ay, Hafta ve gün bazında standart raporlama yapılabilmesi 
● Müşterinin aldığı hizmetlere göre bonus veya diğer hediye sistemleri ile işletme           

hizmetlerinin bir veya bir kaçından faydalanmasının sağlanması  
● Müşteri uyarıları, hoş geldiniz, rezervasyon hatırlatma, doğum günü, evlilik yıl          

dönümü  
● Mükerrer Misafir Kartları için her türlü kritere göre kontrol ve bulunan kartları tek bir              

kartta tüm bağlı bilgileri ile birlikte otomatik birleştirme imkanı 
● Yapılan anlaşmalara göre tüm hesabın cariye aktarılması  
● İstenilen detayda cari kart gruplama yapabilme, 
● İstenilen muhasebe programlarına data aktarabilecek alt yapıya sahiptir 
● Kendi içerisinde CRM kurgusunun olması  
● İstek ve şikayetler için çoklu görevlendirme, bunlara ayrı ayrı görev açıklaması ve            

otomatik E- Mail/SMS bilgilendirmeleri 
● Misafirin konaklama, rezervasyon, harcama, cari hesap, şikayet, tercihler, istekler,         

sağlık işlemleri, anket v.b. tüm bilgilerine detayları ile tek ekrandan erişim 
● Otomatik Rapor ve Mesaj servisleri 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 
 
Operasyon Yönetimi 
 

● Misafir operasyon çağrı merkezi 
● Teknik servis 
● Misafir şikayetleri 
● Misafir talep görevleri 
● Periyodik bakım 
● Görev Yönetimi 
● Event Order 
● Görev talimatları 

 



 
● Takip uyarıları 

Anket 
 

● Standart anket haricinde istenilen sayıda farklı nitelikte anket tanımlama  
● Anket sorularını kategorileri bazında gruplama  
● Her türlü soru ve cevap şekli tanımlayabilme (çoktan seçmeli, tarih, tek seçimli, kısa             

veya uzun yazı, rakam, v.s.)  
● Soru şablonları tanımlayabilme kolaylığı sayesinde çok iyi-iyi-vasat-kötü-çok kötü gibi         

çok- tan seçmeli sorulara tek tek cevap türü tanımlamak zorunluluğunun olmaması 
● Anketi kompakt veya web arayüzü ile doldurabilme seçenekleri (Misafire e-mail olarak           

gönderilebilir veya ayaklı kiosk terminaller ile de doldurulabilir) 
● Soru bazında hedef başarı belirleyebilme ve bu başarıdan sapmaların otomatik olarak           

belirlenmesi 
● Anket sonuçlarının sayı-puan tabloları veya grafik olarak raporlanabilmesi 

 
 
Stok 
 

● Stok kartlarının detaylı açılması  
○ Ana Grup, Alt Grup, Yardımcı Grup detay kart sistemi 
○ Stok Marka, model, seri ile takip 
○ Resim 
○ Depo Yerleşim  
○ Özel Bilgiler ekleyebilme 

 
● Departmanların tanımlanması, 
● Malzeme Fatura girişlerinin veya alt depo mantığında giriş fişinin işlenebilmesi, 
● Talep fişlerine göre departmanlara malzeme çıkışının yapılması, 
● İstenilen zamanda Sayım yapılması ve sayım neticelerinin girilmesi, 
● Envanter ( Sayım ) girişi ve fark raporlarının girilen departmanlara göre alınabilmesi, 
● Stoklarla ilgili belirlenen tarih ve stok kart aralıklarına göre detay raporlama ve istenen             

rapor formatlarına göre özel rapor yapabilme ve rapor düzenleyebilme, 
● Çoklu tesis çalışması ile transfer ,Stok ve Reçete düşüm raporları  
● Açılan Stok kartlarından direk Ürün Kartlarının açılabilmesi, reçete girişi ve düşümü 
● Departmanlardan yapılan Ürün Satışlarının direk ilgili departman Stoklarından        

düşmesi mantığı, 
● İstenilen döviz tipinde satış yapılması ve tahsilatlarının girilmesi, 
● Esnek raporlama mantığı ve rapor üreticisi ile istenilen döviz bazında rapor hazırlama 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 

 



 
Satın Alma Tanımlama 
 

● Firma bazında tarih aralığında fiyat listelerinin girilebilmesi 
● Depodan giriş esnasında miktar ve Tutar bazında uyumsuzluk kontrol raporu 
● Firma bazında ciro ve ürün istatistiği 
● Satın Alma da talep onay mekanizması 
● Esnek kontrat ve bütçe entegrasyonu 
● Otomatik iç/dış talepler 
● Web tabanlı tedarikçi talepleri 
● Onay, talep ve bütçe mesajları (sms, email) 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 
 
Maliyet Yönetimi 
 

● Şehir veya sahil otelciliğine yönelik tam adaptasyon 
● Menü planlaması, etkinlik, banket veya alakart için anlık maliyet hesaplamaları 
● Maliyet ve kar bazlı otomatik fiyatlandırma 
● Kişiselleştirilebilen ve otomatik düzenli maliyet raporları 

 
Muhasebe 
 

● İç/Dış muhasebe sistemleri ile entegrasyon 
● Çok şubeli yapılar için optimizasyon 
● Yüksek düzeyde kullanıcı ve bilgi güvenliği 
● Talep edilen tüm veriler için tek ekran 
● Tüm cari hesap yönetimi 
● Tüm operasyonel modüllerden veri akışı (bütçe, gelir, harcama, muhasebe) 
● İhtiyacınız olan tüm veriler için tek ekran 

 
Tüm Yönleriyle Bütçe 
 

● Standart veya özel bütçe opsiyonları 
● Departman veya bütünleşik bütçe hazırlıkları ve takibi 
● Stok, satın alma ve satış ile entegre yapı 
● Web veya mobil cihazlar ile bütçe takibi 
● Hedef bazlı email, sms uyarıları 

 

 



 
 
P.O.S. 
 

● Önbüro,SPA, CRM, Stok ve Maliyet modülleriyle tümüyle entegre 
● Şirket, grup veya bireysel indirimler 
● Çoklu pansiyon, kredi ya da nakit ödeme seçenekleri 
● PC, dokunmatik ekran, PDA, tablet ya da akıllı telefon arayüzü 

 
Zincir Yönetimi 
 

● Tüm veriler için merkezi standartlar 
● Tüm modüllerde çift yönlü veri akışı 
● Tüm rapor ve analizlerde karşılaştırmalı veya birlikte konsolidasyon 
● Ra-Excel Raporlama özelliği ile tüm mevcut excel raporlarının sistem içerisine          

aktarılabilmesi 
 
Özel Geliştirmeler ve Ötesi 
 

● Sektör talepleri konusunda sınırsız seçenek 
● Muhtemel ihtiyaçlar konusunda hızlı Ar-Ge çalışmaları 
● Mobil, web yazılım teknolojileri 

Sistem Entegrasyonları 
 

● Tüm yazılımlar ile %100 entegrasyon garantisi 
● Entegre script teknolojisi ile sınırsız iş zekası seçenekleri 

 
İş Zekâsı 
 

● Tüm raporlama ve grafik teknolojileriyle tam kombinasyon ve koordinasyon 
● Her türlü raporu karşılama garantisi 
● Düzenli ya da otomatik olarak oluşturulan e-posta raporları 
● Tüm sistem dahilinde tutarlı raporlama 
● Web, Mobil veya PC görüntüleri 
● Excel veya diğer dış araçların eliminasyonu 

 
 
 

 



 
Kullanıcı Deneyimi 
 

● Sınırsız kişiselleştirme ile kullanım kolaylığı arasındaki eşsiz denge 
● PC, web veya mobil arayüzler 
● Modül, grup ya da kullanıcı bazlı menüler 
● Gün,Tarih ve Saat bazında geriye dönük yetkilendirme 
● Tek tık işlemler ve kısa yollar 
● Kullanıcı, işletme veya sistem çapında şube seçenekleri 

 


