
  

Program pentru hoteluri si pensiuni  - Freya Hotel 

 

 

 

 Freya Hotel este o solutie completa pentru administrarea rapida si fara erori a 

afacerilor din domeniul hotelier. Freya Hotel se integreaza cu Freya Restaurant, 

solutia noastra de gestiune pentru restaurantele sau cafenelele anexate 

hotelului. 

Freya Hotel este o solutie completa, care parcurge toti pasii necesari folosirii cu 

succes a solutiei, fara probleme tehnice: consultanta, instalare, training, 

mentenanta si suport tehnic, update-uri periodice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre functionalitati mentionam: 

 Ofera integrare cu sistemul de gestiune pentru 
restaurante Freya Restaurant  

 Se pot administra un numar nelimitat de 
unitati turistice  

  Nu exista limita de operatori sau numar de 
camere cu care poate sa lucreze  

 Se pot face rezervari online  

  Sistem de rezervari a camerelor in program  

  Emite facturi, chitante sau bonuri fiscale  

  Posibilitatea de plata cu numerar, card si 
tichete  

  Integrare cu website-ul de prezentare al 
hotelului  

  Import de clienti din fisiere CSV / Import de 
rezervari grup de clienti din fisiere CSV  

  Posibilitate de cazare de grupuri sau cazari 
prin agentii de turism  

  Posibilitatea de a face operatii pe grupuri de 
clienti (mutari, decazari)  

  Posibilitate de a face transferuri de costuri 
intre camere  

  Integrare cu diverse sisteme de inchidere de 
usi pe baza de cartele magnetice  

  Preluarea automata a datelor clientilor de pe 
documente de identitate folosind cititoare 
specializate de la diversi furnizori  

  Interfata rapida de vanzare produse, cu 
stocuri minibar / receptie  

   Modul baza de tratament (fisa de tratament, 
bilete CNPP, raportari catre Casa de Pensii)  
 

Ruleaza sub sistemele de operare Windows, iar cerintele 

pentru computer sunt standard (Procesor Dual Core – 

minim 1.8 GHz, memorie RAM 2 GB). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretul programului 

 

 Varianta Standard – pentru unitati mici de cazare precum 

pensiuni si moteluri (pana la 20 camere): 1 700 Lei, tva inclus 
 

 Varianta Standard Plus – pentru hoteluri (pana la 30 camere): 

2 100 Lei, tva inclus 
 

 Varianta Professional – pentru hoteluri (peste 30 camere): 

         3 900 Lei, tva inclus 
 

Freya Hotel Standard/Professional este destinat locatiilor cu pana la 20/30 

de camere. Pentru cele ce depasesc 20/30 de camere se va achizitiona 

Freya Hotel Extra Room pentru fiecare camera/salon; 

Preturile sunt exprimate in Lei cu TVA; 

Preturile includ serviciile de instalare si instruire prin internet si 

telefon. 

 

Licentele se acorda pe viata, fara taxe anuale. 

Optionale 

 Licenta suplimentara: Se factureaza cu jumatate din costul 
licentei principale. 
 

 Servicii de instalare si instruire la sediul clientului: 500 Lei, 
tva inclus – pentru Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si Constanta; 700 
Lei, tva inclus – pentru judetele limitrofe jud. Ilfov si 
Constanta; 900 Lei, tva inclus – pentru celelalte judete 

 


