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 چک لیست رزرو آ نالین 
 

 رزرواسیون آنالین هتل

 
نت مایندر گروه تحقیقاتی و تولید محتوای                                                                                        
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  برای نصب ، استقرار ،آموزش و بهره برداری سیستم رزرو آنالین در یک هتل باید موارد زیر انجام شود .

 اعالم شماره حساب بانکی هتل و دریافت درگاه بانک  

      تماس شرکت با هتل و ارائه توضیحات در مورد موارد مورد نیاز در رابطه با دریافت شماره حساب   

                            و مدارک مورد نیاز دریافت فرم اعالم حساب روی سربرگ خود هتل  

 جانبه برای هتل                                                                                      3ارسال فرم  

 ارسال لینک آموزش نحوه تکمیل فرم قرارداد سه جانبه برای هتل                            

                                                   دریافت قرارداد سه جانبه از هتل                             

                                                      MID ارسال فرم سه جانبه به بانک جهت دریافت  

 تست درگاه بانکی و اتصال به پورتال رزرو آنالین                                                      

 

 و نصب رزرواسیون آنالین  نیاز های فنی جهت نصب نرم افزار رزرو آنالین پیش 

                                           وجود اینترنت روی سرور                                                                              

                                                                                         پی استاتیک یا ثابت(   ی آ پی ولید) آی  داشتن  

                     برای رعایت حداقل امنیت داخلی هتل در برار تروجان های اینترنتی وجود یک میکروتیک 

                                                                        معرفی مسئول آی تی                                                      

                            نصب                                                                                                                           

                                                                                                                لینک پورتال رزرو آنالین   تولید 

 راه اندازی پورتال رزرو آنالین روی سایت هتل 

                                                                                  ارائه لینک پورتال رزرو آنالین به مسئول سایت هتل 

                                                                                سایت هتل   روی  لینک پورتال رزرو آنالین  قرار گرفتن  
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                                                                   ایجاد گروه برای رزرو آنالین در برنامه پذیرش 

                                             ایجاد تیپ قراردادی مخصوص سایت هتل در برنامه پذیرش 

                      اتصال گروه رزرو آنالین سایت هتل به تیپ قراردادی مخصوص سایت هتل 

                                                      دادن کد گروه به رزرو انالین در لیست مشتریان آنالین 

                 تنظیمات تیپ قراردادی در بازه های زمانی مد نظر هتل جهت ارائه در پورتال 

                                                                                فعال کردن کد احراز هویت آژانس ها 

 هتل آموزش رزرو آنالین در  

                  آموزش قراردادن عکس اتاق برای پورتال رزرو آنالین و آموزش پنل ادمین پورتال یا وب اپلیکیشن مای هریس 

                                                                                                                                  آموزش ایجاد گروه 

                                                                                    آموزش ایجاد تیپ قراردادی و تنظیم نمودن آن 

                                                                                                  وزش اتصال گروه به تیپ قراردادی آم 

                                                                                                                            توضیح در مورد ساین 

                                                                                           API توضیح در مورد دادم مجوز استفاده از 

                                                                                 دسترسی های مورد نیاز به گروه برای ساین   دادن 

                                                                                    ایجاد نام کاربری و کلمه عبور برای ساین  

                                                            ها    OTAبه      APIآموزش نحوه دادن مجوز استفاده از  

                                                                    معرفی وبسایت برای دریافت آموزش های تصویری 

                                                                                           ارائه مای هریس به هتل                   

 آموزش نحوه نصب و کار با وب اپلیکیشن مای هریس                                                                 
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 به گروه ها   دادن ساین به آژانس ها توسط پرسنل هتل

                                                                             سیاست گذاری برای ایجاد تیپ های قراردادی 

                                                                              و تنظیم نمودن آن   ایجاد تیپ های قراردادی 

                                                                                         متصل نمودن تیپ قراردادی به گروه 

                                                                                دادن دسترسی ها ی مورد نظر هتل به گروه 

                                                  وه درخواست ارسال اطالعات کاربری گروه روی سربرگ توسط گر 

                                    ورود اطالعات دریافتی در برنامه پذیرش و تولید نام کاربری و کلمه عبور 

                ارائه نام کاربری و کلمه عبور به همراه آدرس پورتال به گروه جهت استفاده از ساین  

                                                                                ارسال آموزش استفاده از ساین به هتل      

 ها   OTAبه   توسط پرسنل هتل     APIمجوز استفاده از دادن  

 سیاست گذاری برای ایجاد تیپ های قراردادی                                                                          

 و تنظیم نمودن آن                                                                               ایجاد تیپ های قراردادی 

 پ قراردادی به گروه                                                                                        متصل نمودن تی 

 دادن دسترسی ها ی مورد نظر هتل به گروه                                                                              

                                             مشتریان آنالین در برنامه پذیرش   در قسمت لیست    OTAدادن کد گروه به  

                                                                                                                          OTAاعالم به 

 

 صیانت از رزرو آنالین در هتل 

       APIمدیریت و صیانت از سیستم و تنظمیات جدید تیپ های قراردادی جهت پورتال ، ساین و 

 


