
GESTIÓ D’APARTAMENTS 
TURÍSTICS 
MULTI PROPIETARI
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Coneix

Bookipro és una de les eines de gestió
d’apartaments vacacionals (PMS online), 
amb major creixement en països
capdavanters en el sector turisme com
España.

Amb una extensa implantació en les 
principals empreses del sector, Bookipro
està àmpliament consolidat amb més de 10 
anys al mercat.
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No importa si tens dos 
apartaments o centenars

d’ells. Bookipro s’adapta al 
seu negoci.

Gestores d’apartaments turístics i aparthotels urbans.

Gestores d’apartaments i viles en zones de platja.

Gestores d’apartaments turístics rurals.

Qui necessita
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100% en el núvol

Oblida’t de servidors, instal·lació de 
programes, versions de Windows, problemes
tècnics. Bookipro està al núvol, funciona i 
nosaltres ens encarreguem de tot (servidors, 
còpies de seguretat, antivirus, antihacking).

Tot sincronitzat: canals OTA, channel
manager, motor de reserves, PMS i reserves 
directes.

Guanya en movilitat, utilitza tablets per 
gestionar check-ins, neteges, o treballar
remotament.
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Avantatges de

Professional i econòmic: Bookipro inclou
totes les funcions que necessites per 
gestionar el seu negoci d’apartaments
turístics i s’adapta al teu budget.

Reducció dràstica de tasques manuals: 
amb l’integració amb el Channel
manager i el motor de reserves, 
centralitzaràs la gestió de disponibilitats
i tarifes des del PMS i es sincronitzaràn
totes les reserves via OTA.

Adaptable a les teves necessitats: Si ho
requereixes adaptem Bookipro per 
cobrir les necessitats del teu negoci. 
Amb això la teva empresa podrà
incrementar de forma notòria la seva
productivitat i ROI, podent dedicar 
recursos a vendes o altres tasques de 
valor afegit.

Suport tècnic de qualitat: Responem a 
les teves trucades i a les teves peticions
quan ho necessites. El nostre
departament de suport et tractarà com
si el teu negoci fos el nostre.

Flexibilitat: avui la flexibilitat en el 
treball és fonamental. Bookipro et 
permet treballar des de qualsevol lloc, 
ja sigui el teu despatx amb el teu
portàtil, desde casa o desde la terrassa
del bar amb el teu Tablet.
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Què fa
Gestió de tarifes, temporades, 
promocions i descomptes.

Gestió d’ apartaments per grups, 
individuals, mode hoteler (per categories i
unitats) o per edificis i zones.

Mantenimient d’apartaments.

Gestió de reserves i disponibilitats
centralitzada per channel manager i motor 
de reserves.

Web corporativa, gestió del contingut i
motor de reserves integrat.

Perfils d’ usuari segons el seu rol a            
l’empresa (administrador, recepció, neteja, 
governanta…)

Gestió de propietats vacacionals pròpies o 
de múltiples propietaris.

Facilita l’accés als propietaris, 
opcionalment, per consultar les seves
reserves o liquidacions.

Agilitza la Gestió i Comunicació amb els
clients.

Gestió fàcil de checkins i ckechouts. 
Registre d’entrada.

Facturació de reserves i extres, simple o 
agrupada amb NIF de gestora o 
propietaris. 

Possibilitat d’integració amb
comptabilitat.
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Tot online amb

Mòduls disponibles 
a Bookipro.
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Esquema
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Gestió de propietats

Gestió multi
propietat

Gestiona apartaments o viles 
pròpies o de tercers (persones 

físiques o jurídiques).

Categories
Gestiona propietats individualment

o en mode hoteler (categories) 
d’apartaments

amb les mateixes característiques.

Localització
Gestiona apartaments en diferents

direccions o edificis o classificats
per grups.

Cupos per canal
Gestiona el cupo de 
disponibilitats per apartament
i canal, prioritza el canal o les 
reserves directes.

Fitxes
Crea fitxes completes dels
apartaments amb la seva
adreça, fotografies, 
característiques, facilities i 
publica-les a la teva web via
API o, si ho prefereixes, 
construïm la teva nova Web 
amb motor de reserves per 
augmentar vendes.
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Gestió de reserves

Calendari

Gestió de reserves

Gestió de contactes

Consulta d’un cop d’ull tot el calendari
de reserves, bloquejos, detalls. Amb

l’opció drag and drop reservas podràs fer
canvis de forma molt àgil. 

Consulta les teves reserves amb el seu
calendari, client, preu, balanç, canal usat, 

codi de reserva i imprimeixi els
documents d’admissió, check-outs, 

factures així com gestionar la 
comunicació email amb els clients o 

entrar reserves directes.

Manté la informació de contacte dels
teus clients que es crearà de forma 

automàtica quan entrin reserves i agilitza
la seva relació amb ells.

Check ins i Check outs

Reserves del núvol

Facilita la tasca de recepció mitjançant
la pantalla de check in/check out on de 
forma simple i visual podrà registrar les 
entrades i sortides sense error.

Consulta les reserves conforme arriben 
dels seus canals Internet com el 
channel manager o les OTAS amb les 
quals operes. Introdueix també 
reserves directes arribades vía 
telefònica o per email.

Gestió eficient
La sincronizació automàtica de 
disponibilitats entre tots els seus canals
eliminarà els overbookings i reduirà
dràsticament la seva gestió manual i
errors humans

Drag and drop reserves en el 
calendari 10



Gestió financera

Factures

Integració amb comptabilitat

Genera i imprimeix les factures per als teus
hostes o agències. Inclou qualsevol concepte

extra (roba de llit, late ckeckin, tovalloles, 
parking, neteja extra…) i tases turístiques

automàticament calculades.

Opcionalment integra Bookipro amb els
principals programes de comptablitat com

Contaplus o SAGE.

Tarifes
Gestiona i personalitza tipus de tarifa i les 
tarifes per temporada segons les teves
necessitats i ajusta els seus preus per 
obtenir la màxima ocupació. 

Factures delegades
Factura als hostes en nom de la teva

empresa o dels propietaris de l’allotjament.

Liquidacions a propietaris

Liquida als propietaris per pagaments
variables en funció d’una comissió sobre 
reserves o per pagaments fixos per 
temporada.

Facilitats als propietaris
Permet als propietaris consultar les seves
reserves i liquidacions i establir les seves
disponibilitats i bloquejos.
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Gestió de preus i tarifes

• Gestiona les teves tipologies de tarifa segons apartament, 
categoria, condicions, PAX, temporades, ofertes o ofertes 
last minute.

• Crea tarifes reemborsables o no reemborsables.

• Gestiona descomptes globals, per apartament o per tarifa.
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Motor de reserves

• Opcionalment utiliza el motor de reserves de Bookipro o, si ja tens
el teu propi, integral amb el PMS.

• El nostre motor es simple d’usar, orientat a la venda i responsive per 
a la seva correcta visualització en smartphones i tablets.

• El nostre motor s’integra totalment amb l’estètica del teu Web.

• Facilitem el pagament als clients per Servired (Visa/Mastercard), 
Paypal o recollim les dades de la seva targeta per a pagaments
offline.
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Gestió de serveis

• Gestiona neteges, empreses de serveis, personal i 
manteniment bàsic d’apartaments.

• Creació automàtica de neteges a la sortida dels
clients.

• Permet als empleats consultar les seves neteges o 
manteniments des del seu mòbil o Tablet.
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Informes oficials

• Genera i envia de forma totalment online 
informes d’ocupació a les institucions
governamentals corresponents. Exemple: INE 
(Institut Nacional d’Estadístiques)

• Genera amb un sol clic els informes policials per 
a la guàrdia civil, policia nacional o policia
autonòmica.
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Quadre de comandament

Monitoritza tot el negoci mitjançant
el complet quadre de comandament. 
Diferencia’t de la competència i
controla fins a l’últim detall amb un 
sol cop d’ull.

Gràfics d’ocupació per dia, gèneres, 
edats, persones, durada, tipus
d’habitació i habitació entre d’altres.

Gràfics de facturació per habitació, 
extres, per origen (Booking, Expedia, 
reserves directes, etc.) i serveis entre 
d’altres.

Visualitza el RevPAR, ADR, Pickup i
sabràs l’òptim que és el teu negoci i
les possibilitats de millora per millorar
la teva Yield Management
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Channel managers

Treballem amb els principals channel managers o ens
integrem amb el teu. 

Sincronitzem de forma bidireccional calendaris, tarifes, 
disponibilitats i reserves.
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Portals turístics

Si ho prefereixes, podem integrar Bookipro amb els principals
portals de reserves d’apartaments turístics.
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Conexió per API

Bookipro disposa d’una API per integrar-se amb terceres
aplicacions com Motors de Reserva, Webs corporatives i així
evitar la duplicitat d’informació.

La API d’accés extern a Bookipro et permetrà consultar 
informació dels apartaments, preus i reserves. 

La API utilitza l’estàndard Json, usable desde qualsevol
plataforma o sistema.
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Referències principals
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Qui som

www.egluu.com

Bookipro és un servei online ofert per 
Egluu, companyia amb més de 10 anys
d’experiència en la creació de softwares 
per la gestió d’apartaments turístics.

Contacta’ns al 934 581 789 
o a info@egluu.com
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