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Firma Hakkında
About Company

HMS Otel Yazılımı ve Kanal Yöneticisi, 2003 yılından bu
yana teknoloji sektöründe hizmet veren Tasarım
Rehberi’nin bir ürünüdür. Kamu ve özel sektörde yer
alan birçok firmaya farklı çözümler sunduk. 2010 yılında,
turizm sektöründe yeni bir program ihtiyacı olduğunu
fark ettik ve bu noktada sizlere için bir çözüm olması
adına HMS’ yi ürettik. Hms Otel Yönetim Sistemi
Türkiye’nin bulut tabanlı olarak üretilmiş ilk otel
yazılımıdır. Pamukkale Üniversitesi Teknokent’ te yer alan
Ar-Ge ofisimizde sizler için yeni geliştirmeler yapmaya
devam ediyoruz.

HMS Hotel Management System is a product of Tasarim
Rehberi which serving in the sector of technology since
2003. We provide various solutions for public and private
enterprises. In 2010, we realized that a new program was
needed in the tourism sector and produced the HMS
Hotel Management System. We continue our efforts to
produce the most appropriate and easy solutions for
today’s technologies. We are developing the program
every day in our research-development office at
Pamukkale University Technopolis.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

HMS OTEL PROGRAMI
Türkiye’nin bulut tabanlı ilk Otel Programı olan HMS ile
Otelinizi
en
kolay
şekilde
dilediğiniz
yerden
yönetebilirsiniz. Çözüm ortağınız olan HMS Otel Programı
ön büro, ön muhasebe, online rezervasyon, Kimlik
bildirim modülü, Kanal yönetimi, Misafir İlişkileri, Kimlik
tarama, Temassız Menü, HMS Rate gibi ihtiyacınız olan
birden fazla özelliğin tek bir programda buluştuğu bir
sistemdir. HMS Otel Programı , Ön Büro işlemlerinizi (Kat
Hizmetleri, Raporlar, Fatura, Gelir- Gider Tablosu vb.)
kolayca yönetebileceğiniz ve kullanımı çok kolay bir
arabirime sahip Bulut Tabanlı bir Otel Programıdır.

HMS KANAL YÖNETİCİSİ
Tüm Odalarınızı Satışa Açın. Daha Fazla Rezervasyon Alın
Kanal yönetimi yazılımı ile size sunulan havuz müsaitlik
sistemi, tüm kanalların otelinizdeki müsait odalara aynı
anda aynı miktarda erişebilmesini sağlar. Böylece dolu
odaya rezervasyon almamak için her kanala ayrı ayrı ve
var
olandan
daha
az
müsaitlik
gönderme
zorunluluğunuz ortadan kalkar. Herhangi bir cihazda
sadece
internete
sayesinde
kanal

bağlanarak,
bulut
sistemimiz
yönetimi
modülünüze
erişim

sağlayabilirsiniz. Böylece nerede olursanız olun, anlık
olarak fiyatlarınızı, müsaitliklerinizi ve kısıtlamalarınızı
yönetebilirsiniz.

HMS HOTEL MANAGEMENT SYSTEM
We help ambitious businesses like yours generate more
profits by building awareness with our Hotel
Management System, getting more reservation,
connecting with customers, and growing overall sales.
Everything you need as information about guests and
reservations on your homepage. Balances, guest names,
reservation dates and statistics about room status are
easy to find on dashboard. HMS is easy to train on with
our training videos for your staff. Also, while your staff is
working on HMS, you can track their transactions and
limit what they can do with permissions by role. Your
housekeeping staff can use HMS as responsively with
Housekeeping screen on any device.

HMS CHANNEL MANAGER
The channel manager is cloud-based and gives you
access your account from any device with an internet
connection. It allows you to set rates for channels and
sell rooms in different configurations. Increase Your
Reservations with Hms Channel Manager Stop wasting
time with manual adding your hotel to Online Travel
Agencies, Get more guests with the best channel
manager software. Hms Channel Manager has Over the
10 years experience, More Online Travel Agency
integrations mean more guest for you. Grow up your
business start the using as popular online distribution
channels as you want or need.

https://www.hmsotel.com

Firma Ürünleri
Company Products

HMS OTEL PROGRAMI
Türkiye’nin bulut tabanlı ilk Otel Programı olan HMS ile
Otelinizi
en
kolay
şekilde
dilediğiniz
yerden
yönetebilirsiniz. Çözüm ortağınız olan HMS Otel Programı
ön büro, ön muhasebe, online rezervasyon, Kimlik
bildirim modülü, Kanal yönetimi, Misafir İlişkileri, Kimlik
tarama, Temassız Menü, HMS Rate gibi ihtiyacınız olan
birden fazla özelliğin tek bir programda buluştuğu bir
sistemdir. HMS Otel Programı , Ön Büro işlemlerinizi (Kat
Hizmetleri, Raporlar, Fatura, Gelir- Gider Tablosu vb.)
kolayca yönetebileceğiniz ve kullanımı çok kolay bir
arabirime sahip Bulut Tabanlı bir Otel Programıdır.

HMS KANAL YÖNETİCİSİ
Tüm Odalarınızı Satışa Açın. Daha Fazla Rezervasyon Alın
Kanal yönetimi yazılımı ile size sunulan havuz müsaitlik
sistemi, tüm kanalların otelinizdeki müsait odalara aynı
anda aynı miktarda erişebilmesini sağlar. Böylece dolu
odaya rezervasyon almamak için her kanala ayrı ayrı ve
var
olandan
daha
az
müsaitlik
gönderme
zorunluluğunuz ortadan kalkar. Herhangi bir cihazda
sadece
internete
bağlanarak,
bulut
sistemimiz
sayesinde
kanal
yönetimi
modülünüze
erişim
sağlayabilirsiniz. Böylece nerede olursanız olun, anlık
olarak fiyatlarınızı, müsaitliklerinizi ve kısıtlamalarınızı
yönetebilirsiniz.

HMS HOTEL MANAGEMENT SYSTEM
We help ambitious businesses like yours generate more
profits by building awareness with our Hotel
Management System, getting more reservation,
connecting with customers, and growing overall sales.
Everything you need as information about guests and
reservations on your homepage. Balances, guest names,
reservation dates and statistics about room status are
easy to find on dashboard. HMS is easy to train on with
our training videos for your staff. Also, while your staff is
working on HMS, you can track their transactions and
limit what they can do with permissions by role. Your
housekeeping staff can use HMS as responsively with
Housekeeping screen on any device.

HMS CHANNEL MANAGER
The channel manager is cloud-based and gives you
access your account from any device with an internet
connection. It allows you to set rates for channels and
sell rooms in different configurations. Increase Your
Reservations with Hms Channel Manager Stop wasting
time with manual adding your hotel to Online Travel
Agencies, Get more guests with the best channel
manager software. Hms Channel Manager has Over the
10 years experience, More Online Travel Agency
integrations mean more guest for you. Grow up your
business start the using as popular online distribution
channels as you want or need.

https://www.hmsotel.com

