MAF InfoCom™
MAF CMS™ Telefonie
Kostenregistratiesysteem
voor Hotels

MAF CMS™ Kostenregistratie voor hotels
Met MAF CMS™ voor hotels wordt het afrekenen van de telefoonkosten
kinderspel en dat tegen een fractie van de kosten voor een eigen
kostenregistratie pakket.
MAF InfoCom’s MAF CMS™ voor hotels is ontworpen om
telefoonrekeningen te genereren voor hotelgasten. U koppelt
eenvoudig telefoontoestellen aan hotelkamers. Afhankelijk van het
type kamer kunt u verschillende gesprekstarieven hanteren, eventueel
ook voor inkomend verkeer.
De telefoonrekening wordt gemaakt door de check-in en check-uit tijd
en datum in te voeren. Deze rekening bevat alle gespreksdetails en
een samenvatting van de verschillende typen gesprekken die door de
gast gevoerd zijn.
Met MAF CMS™ voor hotels kunt u ook rapporten maken over het
dagelijkse verkeer van alle telefoontoestellen in de hotelkamers, en
een winst en verlies rapport. In het winst en verlies rapport wordt een
vergelijk gemaakt tussen de kosten welke u gebruikt om door te
belasten en de inkooptarieven van uw telecom provider.
MAF InfoCom’s MAF CMS™ is een Cloud oplossing en u heeft geen
eigen Call Accounting software pakket meer op locatie draaien. U
maakt dus geen kosten meer voor installatie, supportcontracten,
beheer, onderhoud en troubleshooting.

De voordelen van MAF InfoCom™ CMS™ voor Hotel op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapportage oplossing via webbrowser
Gedetailleerde rekening per gast
Tarieven per kamer te bepalen
Aantal gesprekken per kamer, meerdere toestellen per kamer
mogelijk
Aantal gesprekken per toestel
Winst/Verlies rapporten (per bestemming)
Doorbelasten inkomende gespreken
Vrijwel onbeperkte tarifering mogelijkheden
Dagelijks/Wekelijks/Maandelijks overzichten
Alle functionaliteiten van MAF InfoCom™ CMS™ tot uw
beschikking
Kosteloze helpdesk & ondersteuning

Over MAF InfoCom™
MAF InfoCom™ is een toonaangevende innovatieve technologie provider met bijna 20
jaar ervaring in het leveren van producten en diensten voor Monitoring, Analyse,
Rapportage en Recording van telefonie en Unified Communications, Call Management,
Call Accounting & Telecom Expense Management.

Wij bieden onze oplossingen aan tienduizenden klanten over de hele wereld, in een grote
verscheidenheid van branches. Wij hebben installaties in meer dan 50 landen, variërend
van SME tot wereldwijde multinationals. In Europa is MAF InfoCom™ nummer 1 in Call
Management, Call Accounting & Telecom Expense Management.

Met onze nieuwste ontwikkelingen MAF ICIMS™ en MAF UCR™ Monitoring, Analytics,
Rapportage & Recording oplossingen voor Skype for Business en Unified Communications
breiden wij onze verkoop wereldwijd snel uit. Onze oplossingen werken ook samen met
alle andere grote (IP)PBX en UC fabrikanten platformen, zoals Cisco, Mitel, Avaya,
Alcatel-Lucent etc.

Onze oplossingen worden aangeboden vanuit de Cloud, als installatie op locatie (OnPremise) en Partner Hosted om zo onze klanten en partners het model te laten kiezen
wat het beste bij hun bedrijfsvoering past.
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