
مديريت محترم با سالم و عرض ادب 
مطمئنا پس خواهشمند است اين نامه را به دقت مطالعه فرماييديل طوالني بودن مطلب ضمن عذر خواهي از شما به دلاحتراما 

.نرم افزار هتلداري خواهد داشت و يا حتي كنجكاوي شما در موضوع تجديد نظر باعث از كمي تامل ، مطالب اين نامه 
موجـود  نـرم افـزار هـاي هتلـداري     مي توان گفت  همه هتلهاي سطح كشور از يكـي از  نسبي  اطمينان   يك   در حال حاضر با   

غالبا راه كاري نيز براي كم ون عادت كرده اند آبه مي كنند از يك نرم افزار خاص استفاده  سالهاست چوناستفاده مي كنند و
حاضـر نيـستند بـه مـشكالت و       ديگـر   پرداخت كرده اند    هم  براي ان هزينه    و كاستي ها و مشكالت ان پيدا كرده اند و چون            

 مـي   نـسبي و وقتي با اين مديران صحبت مي كنيد مي بينيد علي رغم همه مشكالت ، اعالم رضايت                ن فكر كنند    ضعفهاي ا 
اما نكته قابل كار با يك نرم افزار جديد را ياد بگيرند و درخود تغيير ايجاد نمايند و كنند  چون حاضر نيستند از اول هزينه كنند 
ورده نمايند و به مديران هتل در جهت آحد توانسته اند مشكالت و نيازهاي هتل را برتوجه اين است كه اين نرم افزار ها تا چه 

ن و راه كارهاي جلوگيري از هزينه هاي اضافه كمك كنند ، واقعيـت ايـن اسـت كـه اگـر شـما                        آكنترل هزينه ها و مديريت      
 بايگـاني  انـد م افزار تنها كاري كه انجام داده  نر اين نگاهي بيندازيد به راحتي متوجه مي شويد كه   ها نرم افزار     اين صادقانه به 

ـ        ... و   و موجودي انبار    و نگهداري حساب بدهكاران و بستانكاران       ميهمانان   يك سري اطالعات   هبوده است و هـيچ كمكـي ب
با معموالصورت گرفته    در هتل    رده است و هر كاري هم در اين راستا        كنترل هزينه ها نك   رنامه ريزي براي    ب در جهت    مديران

. بوده است هم به صورت دستي با ضريب خطا همه و انجام شده است توسط حسابدار هتل مشقت فراوان 
!!!!!به راستي علت چيست ؟؟؟؟

نـرم افـزار هـاي جزيـره اي    كه تاكنون در كشور توليد شده اند هتل ي علت ان است كه تمام نرم افزار ها مهمترين دليل اين    
 به يكديگر لينك شده اند و در نهايت تـشكيل يـك نـرم افـزار يـك      ي ارتباطي نرم افزار پل هاي يك سري  هستد كه توسط  

 يك نرم ،داراي يك نرم افزار هتلي توليد كننده نرم افزار هتلداريپارچه را داده اند بدين معنا كه در حال حاضر تمام شركتها     
  و به شـما بـه عنـوان يـك            دا را به يكديگر لينك كرده ان      مي باشند كه اين ه    ...  يك نرم افزار انبار داري و         ، ر حسابداري اافز

چ وجه متوجه اين عدم يكپارچه بـودن ه هيدر ظاهر هم شما بو چون اين لينك برقرار شده است .سيستم يكپارچه ارائه ميكند    
. نماييددرك و تستنمي شويد ولي با مطالعه ادامه مطلب به راحتي مي توانيد موضوع را  

و يا مـي توانيـد از    احتماال شما هم مثل اكثر هتل ها با اين موضوع مواجه شده ايد ر شايع اين سيستم ها كهاز مشكالت بسيا 
در اكثر هتلها مي باشد  در سيستم هتل با سيستم حسابداري ميهمانان مقيمبمغايرت بين مانده حساهتلهاي ديگر سوال كنيد 

 ميليون رسيده است و حتي با توجه به تماسهايي كه از سوي هتل با    چند صد كه حتي در بعضي هتل ها اين اختالف به سقف           
شركت مربوطه گرفته شده خود شركت نيز نتوانسته اين مشكل را حل نمايد 

 هتـل  بزرگترين مسائل بحث برانگيز است با موجودي ريالي حسابداري كه هميشه از مغايرت موجودي ريالي انبار   موضوع دوم   
 هيچ وقت حل نشده و در نهايت موال همده است كه معين مديران هتلها با واحد حسابداري و انبار بوها و مشكالت و مسايل ب

با يك سند اصالحيه كار را جمع كرده اند حسابداري ها 
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 بـه درسـتي    نتوانسته اند ايـن موضـوع را     ز نيز كه بحثي ناگفتني دارد و حتي بزرگترين هتلهاي ايران ني           موضوع كاست كنترل  
نهايي هم كه ادعا مي آمايند و با يك بررسي ساده متوجه مي شويد كه       ل ن ورده و آن را به طور كامل ح       آخود در   تحت كنترل   
 و  يا به طور كامال دستي اين را انجام مي دهند ويا از سيستم گزارش مي گيرند                 ، انجام داده اند و يا مي دهند       را   كنند اين كار  

خيلي هنر به اگر رده و با فرمولهايي كه نوشته اند يك كاست نه چندان دقيق را تحليل مي كنند كه وارد كك فايل اكسل يدر  
.ندقبل را دار اطالعات معموال مربوط به يك هفته  ،خرج دهند

 از موضوعات ديگري است كه بـه  ،ه مي شود  االها و يا خدماتي كه در هتل ارائ        و اتاقها و كال ك     بحث قيمت تمام شده غذا ها     
.استمي توان گفت به دليل ضعف نرم افزار هاي موجود در هيچ هتلي به درستي پياده سازي نشده جرات 

 سيستم  مشكالت و كاستيهاي، در بسياري از سيستمها ضعفها و مشكالت سيستم رزرواسيون ، عدم تفكيك وجود نقد و بانك
سيستم هاي جزيره اي مي باشند  دهها موضوع ديگر از ضعفهاي  موجود در انبار و تحقوق و دستمزد ، ايراداد

نرم افزار طلوع تنها نرم افزارهتلداري كشور است كه ذاتا يك سيستم يكپارچه است يعني هيچ جزيره يا پل ارتباطي بين قسمتها                      

 . ذاتي و از بدو طراحي سيستم  استقسمتهاوجود ندارد بلكه ارتباط بين 

نـرم افـزار هتلـداري      (سيستم صد در صد يك پارچـه اي         يك  ه اي هاي ويژ به دليل اينكه توانسته با ابتكار عمل      شركت طلوع   
و دههـا  .... اي تمـام شـده و   هاز قبيل موضوع مغايرت  حسابها ، كاست كنترل ، بتوليد نمايد كليه مشكالت ياد شده )طلوع    
 بر  اشكاالت نرم افزار هاي ديگر را پياده سازي و ديگر از اين قبيل كه در سيستمهاي ديگر وجود دارند  را  به طور كامل       مورد

يا سود ، ه اي مثل كاست كنترل لحظ( حتي موارد بسياري كه در سيستمهاي ديگر قابل پياده شدن نيستند  .طرف كرده است
 در ها بر مي گردد را به راحتي اين سيستم  يكپارچه نبودنبهن تماماعلت آو... ) مدي و ان واقعي و روزانه مثال مراكز درآو زي

بـه  لـيكن   شما را به وجد خواهد آورد       قطعا  مواردي كه پس از تشريح مكانيزم و عملكرد انها          اين سيستم پيش بيني شده اند ،        
اين مـوارد را بـه جلـسه    در صورت موافقت جنابعالي ..  انشاا وداري مي شود  در نامه خود   هانآ شدن مطلب از ذكر      دليل طوالني 

يمحضوري معارفه نرم افزار موكول مي كن

مـدها و هزينـه   آ به موضوع هزينه ها ، براي مـديريت در ي نوافتخار مي كنيم بگوييم يك نرم افزار هتلداري با نگرش         در پايان   
 ضمن ارايه بهتـرين خـدمات بـه     ،هاي هتل طراحي كرده ايم چون معتقديم هميشه مي توان با مديريت صحيح منابع موجود   

 .افزايش سود را داشتبيشترين ،جه ضمن جلب رضايت مشتريميهمانان ، كمترين ميزان هزينه و در نتي

 .همكاري بين دو مجموعه را فراهم سازيمآشنايي بيشتر و اميد است با اين معرفي اجمالي از محصول شركت بتوانيم زمينه 
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 زير مي باشدبه شرح هتلداري طلوع  جامعنرم افزار امكانات برخي از مهمترينليست 
رزرواسيون منحصر به فردسيستم -1
 به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهوحسابداري وابسته سيستم صندوق،پذيرش منحصر به فردسيستم -2
سيستم خانه داري -3
ستم ارسال اطالعات به جهانگردي ، سيستم ارسال اطالعات به اماكن ، سيستم ثبت هزينه تلفن اتاقهاسي-4
 به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهوحسابداري وابستهسيستم ميني بار-5
 به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهوحسابداري وابستهسيستم رستوران -6
 به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهوحسابداري وابستهسيستم كافي شاپ -7
،  به همراه گزارشات و متعلقات مربوطه) خزانه داري(  سيستم مديريت چك و بانك سيستم حسابداري ،-8
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهوحسابداري وابستهديريت انبار سيستم م-9
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطه كاست كنترل منحصر به فردسيستم-10
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهاري وابستهوحسابدانبار گرداني اموال منحصر به فردسيستم -11
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطه و حسابداري اموال سيستم اموال-12
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهسيستم توليد و -13
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهكاال و محصوالت تبديل منحصر به فردسيستم -14
با در نظر گرفتن هزينه هاي سربار  كاال و محصوالتهاي تمام شدهب محاسبه منحصر به فردسيستم -15
فروشگاه ، بدنسازي ، سيستم استخر ، سيستم سالن بيليارد ، آالچيق ، سيستم خشكشويي ،    ،   سيستم پيش بيني مواد   -16

ـ  حـسابداري وابـسته    و .........و   مديريت  هزينه ها و غذاي پرسـنلي        ، سيستم  ، سيستم اينترنت     تاكسي سرويس  ه  ب
ه گزارشات و متعلقات مربوط به هريك همرا

 به همراه گزارشات و متعلقات مربوطهو حسابداري وابستهسيستم رزواسيون تاالر-17
به همراه گزارشات و متعلقات مربوطه حسابداري وابستهحقوق و دستمزد ، منحصر به فردسيستم -18
)(Tabletو ثبت سفارش مكانيزه وي مكانيره  مكانيزه َشامل من..  ، كافي شاپ و  سيستم رستوران-19
متـصل بـه سيـستم       ، بـا پرداخـت اينترنتـي     نالين هتلـداري  آصد در صد    رزرواسيون  شامل اينترنتي    كامل سايت-20

ب و هـوا ، اوقـات شـرعي ،    آگالري تصاوير، سايت خبـري ،  -كنترل پنل اختصاصي ،  هتلداري ، حسابداري و بانك    
 ارتباط با ما  محصوالت ، پيوندها ، تبليغات ،

.هاي اداري ارسالي و دريافتي سيستم جامع دبيرخانه جهت ثبت و نگهداري كليه مكاتبات و نامه -21
 و كنترل حسابهاسيستم تمام مكانيزه ارسال و دريافت و مديريت پيامك-22

نرم افزار همراه با نصب و راه اندازي و آموزش كامل پرسنل و مديران در محل هتل،پياده سـازي و آمـوزش الگوهـاي جديـد        
.مي باشد مديريت و كنترل همراه با يك سال خدمات پس از فروش رايگان 

نرم افزار بدون هيچ محدوديتي  برروي تمام سيستمهاي شما  با انواع ويندوز با هر مشخصات فني و يـا سـخت افـزار نـسل                     
.نصب مي گردد و نياز به مشخصات فني خاص ندارد  ) 4پنتيوم (جديدي 



 : هتلداري طلوع تخصصيمشخصات فني نرم افزار
نالين ، سيـستم  لف نرم افزار از قبيل رزرواسيون آمي باشد ليكن بخشهاي مخت Delphiبيس نرم افزار : زبان برنامه نويسي

Aspx,MVCبا معماريAsp, Javaحسب نياز با زبانهايي از قبيل...  سهامداران ، گزارشات آنالين و سفارش گيرها و 
 . طراحي گرديده اند android و

ــاه داده ــر    : پايگ ــي ب ــزار مبتن ــرم اف ــاه داده ن MSSQLپايگ Server ــد  2008 ــي باش ــر روي  م ــرا ب ــل اج و قاب
MSSQLServer .مي باشد  نيز 2012

ــرا    ــل اج ــيط قاب ــاي : محي ــسخه ه ــواع ن Windows2000,WindowsXp,Windows7, Windows8,ان
WindowsServer2003, WindowsServer2008, WindowsServer2012

ه نويـسي   طراحي شده و در اين طراحي از پيشترفترين روشها و متدهاي برنامـ            DLLكل نرم افزار بر پايه ِ      : نرم افزار ساختار
و نرم افزار   پياده سازي شده و اين امر امنيبت نرم افزار را باال مي برد              DLLهر بخش از نرم افزار در يك ِ       استفاده شده است    

و  يك فايل اجرايي مي باشد DLLشامل بيش از  پنجاه ِ

را بنا به سليقه خود كامال طراحي نرم افزار به گونه اي طراحي شده است كه هر كاربر مي تواند محيط كاري خود         : كار  محيط  
ينه تمام فرم هاي برنامـه  ،  م هاي برنامه ، اختصاص عكس به پس ز شامل تغيير رنگ پس زمينه تمام فرم      تغييرات اين   نمايد

،در فرمهاي برنامه...... بري ، تغيير رنگ فونتها ، جداول ورامينه محيط كزتغيير رنگ محيط كابري  ، اختصاص عكس به پس 
. مي باشد)قراردادن ميانبرهاي دلخواه در صفحه اصلي محيط كار(بري متناسب با نيازهاي كاربر ريم محيط كاتنظ

 تحليل گران شركت هر روز در فكر اضافه  با توجه به رشد سريع تكنولوژي و پيدايش نيازهاي جديد ، :به روز رساني نرم افزار      
وردن شرايطي مطلوب تر براي كاربران و نتايجي بهتـر  آتر شده آن و بوجود كردن ايده هاي جديد به نرم افزار جهت هرچه به        

تنها بر روي نرم افزار هتلداري فعاليت مي كنـد هـر روز     و  با توجه به اينكه شركت به طور تخصصي          لذا   براي مديران هسنتد    
بنا امكانات به پيشنهاد كاربران و برخي برخي از اين  كه شودامكانات ، گزارشات ، و ويژگيهاي جديدي به نرم افزار اضافه مي           

.مي باشدگران نرم افزار و يا صاحب نظران اين عرصه حليل تحليل تبه 

 كاربر هر زمان كه بخواهد تنها با زدن يك دكمه مي تواند نـسخه نـرم افـزار خـود را از                       :رساني منحصر به فرد     روش به روز    
.رين امكانات نرم افزار به صورت رايگان بهرمند شودطريق اينترنت به روز رساني كرده و از جديدت

- iptv– كارت شارژ – كارت ساعت زن –نرم افزار قابليت اتصال به بسياري از سيستم هاي تلفن  : روزتكنواوژي هاي 
web از طريق،.را دارد serviceال  متصل مي گردد ، همچنين سيستم مجهز به سيـستم ارسـ   سايت رزرواسيون انالينه ب

ايميل و ارسال و دريافت پيامك مي باشد ، سيستم داراي ثبت سفارشات در رستوران ، كافي شاپ و كليه مراكز فروش و انبار                        
 مي باشد tabletها توسط 
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اقدام به تعويض نرم افزار خود نموده انددر سالهاي اخير برخي از مشتريان كه ليست 
افزار قبلي رايين سيستم نرم ه ستار5بين المللي ليپار چابهار هتل 
افزار قبلي رايين سيستم نرم  ستاره4بين المللي الله يزدهتل 
افزار قبلي رايين سيستمنرم  ستاره4سفير اصفهانهتل 
افزار قبلي رايين سيستمنرم  ستاره3اصفهانهتل 
افزار قبلي رايين سيستمنرم  ستاره4زرگ درياي مراغههتل ب

)ميزبان(هريص افزار قبلي نرم  ستاره4بادله ساريهتل 
)ميزبان(هريص افزار قبلي نرم  ستاره2نگين خرم شهرهتل 
)ميزبان(هريص افزار قبلي نرم  ستاره2سبز خرمشهرهتل 
هتل 
افزار قبلي پركنرم  ستاره4مرواريد صدرا بهشهرهتل
افزار قبلي پركنرم  ستاره4جنت مشهدهتل 
افزار قبلي پركنرم  ستاره3پرواز بوشهرهتل 
افزار قبلي پركنرم  ستاره4گسترش تبريزهتل 
افزار قبلي پركنرم  ستاره3 اصفهانعتيقهتل 
افزار قبلي پركنرم  ستاره4پرديس مباركههتل 

افزار قبلي پركنرم  ستاره3هتل جهانگردي اردستان

ارليكمافزار قبلي نرم  ستاره4اسرم ساري هتل 
ارليكمافزار قبلي نرم  ستاره4اصفهاننوس وهتل 
ارليكمافزار قبلي نرم  ستاره4اصفهانهرهزهتل 

ارليكمافزار قبلي نرم  ستاره4چالوسهتل كورش

سآافزار قبلي نرم  ستاره3 اصفهانهتل چهل پنجره



طلوع و يا  هتلداري خريد نرم افزار بهاقدام اخير هايي كه در ساليهتل ها از برخيليست بدين وسيله احتراما ، 
م افزار جامع هتل داري اين از نرو در حال حاضر  قبلي خود با نرم افزار طلوع نموده اند به تعويض نرم افزاراقدام 

به دليل كسب رضايت اين مشتريان با افتخار مي گوييم  ميگرددارسالحضورتان مي نمايندشركت استفاده 
ين گفته با هريك از و شما نيز مي توانيد جهت اطمينان از صدق ااالي مشتريان است اعتبارمان به رضايت مندي ب

.وليه شما جلب شود فتگو نماييد تا اعتماد ااين مشتريان گ
– هتل ملل – هتل صفوي – هتل ماهان –هتل سفير - هتل زهره –هتل ونوس  :  هاي استان اصفهانهتل

 هتل ابن – هتل عتيق –هتل اصفهان -هتل چهل پنجره – هتل توريست – هتل پارتيكان –هتل سپاهان 
 هتل سيمرغ –تل زاگرس خوانسار  ه- هتل ايران– هتل سنتي اصفهان – هتل پارت – هتل طلوع –سينا 
.......و  هتل گل نرگس نايين - هتل بالي خور- هتل جهانگردي اردستان – هتل پرديس مباركه-داران 

 هتل -زرگ درياي مراغه  هتل ب–هتل بين المللي گسترش تبريز  : و غربيهتل هاي آذر بايجان شرقي 
0 هتل دريا–ا  هتل آري– هتل صدرا ملكان -پرديس عجب شير 

 هتل شهر –هتل آنا -هتل اسرم  -هتل بادله -هتل كورش -ارمرواريد صد :هتل هاي  استان مازندران
).و هتل آپارتمان متل و هتل 300( كل واحد هاي اقامتي اين استان و هتل پاپيون –قصه 

هتل  هتل عالء– هتل زمزم – هتل شارستان – هتل طوبي –هتل جنت  : هتل هاي استان خراسان رضوي
. مهمانپذير و هتل اپارتمان90مركز رفاهي فرهنگيان قزوين  و 

. هتل باغ سرا اردكان – هتل زنبق –هتل بين المللي الله  : استان يزدهتل هاي 
.)هتل و هتل آپارتمان  مهمانپذير ،30(  واحد هاي اقامتي اين استان كل: چهار محال بختياري 

 مهمانپذير ،  35( هتل بين المللي ليپار چابهار و و كل واحد هاي اقامتي اين استان :  بلوچستان سيستان و
.)هتل و هتل آپارتمان 

 هتل پرواز بوشهر ، هتل نژال استارا ، هتل ابوالفضل استارا  – هتل هيرون بوشهر –7�8 هتل االله : ساير هتلها 
 هتل سبز خرمشهر –ر  هتل نگين خرمشه– هتل شهرداري خرم آباد -

نصب . مي باشد پشتيباني و بروز رساني رايگان خدمات الزم به توضيح است خدمات اين شركت شامل يكسال 
و راه اندازي سيستم  و آموزش كليه پرسنل و كاربرهاي معرفي شده توسط مديريت تا زمان آموزش كامل و 

 .شركت مي باشدمسلط شدن به سيستم به صورت رايگان و جزء تعهدات اين 
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