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Sinds 2010:  9  jaar ervaring

Klanten: in meer dan 25 landen

Gebruikers: meer dan 1200

HOTELIERS VERTROUWEN 
OP OSCAR

Veilig: we repliceren en beveiligen uw gegevens

Betrouwbaar: we verzekeren 99,9% jaarlijkse uptime 

Up-to-date: we voegen steeds nieuwe functies toe

OP ONZE 
TECHNOLOGIE

We monitoren: 24 uur per dag

We helpen: gratis telefoonsupport

We configureren: geen instellingskosten

OP ONZE 
MENSEN
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MANAGEMENT 
SYSTEEM

    Intuïtieve schermen.

    Responsive design voor elk type apparaat.  

    Automatische planning voor maximale bezetting.

    Simpel en veelzijdig reserveringsbeheer.

    Eenvoudige kostenregistratie voor 1 of meerdere 

accommodaties. 

    Tarievenbeheer met master en afgeleide tarieven.

    Cross selling van extra’s zowel off als on-line.

    Automatisch betalingsverwerking.

    Vele factureringsmogelijkheden, voor consumenten, 

bedrijven of agenten. 

    CRM met historische gegevens van verblijf, rekeningen en 

reserveringen.

    Financiële rapporten met ADR, RevPar, inkomsten en 

belastingoverzichten.

    Statistische rapporten met bezetting per accommodatie, 

type of verkoopkanaal.

    Simpel en snel instelbaar.  

    Geen commissie per reservering.

    Geheel geïntegreerd met de PMS. 

    Automatisch reserveringsbeheer. 

    Wordpress Plugin.

    API voor complete customisatie. 

    Loyalty programma’s met promo codes.

    Crossselling van extra’s. 

    Ondersteuning in 9 talen.  

    E-mail reserveringsbevestigingen.  

    Verbonden met metasearch zoals Advisor etc. 

BOOKING 
ENGINE
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CHANNEL MANAGER

    Automatisch reserveringsbeheer. 

    Geheel geïntegreerd met de PMS.

    Automatisch allotment instelling met autofeed.

    Ondersteuning van alle standaard restricties.  

    Verschillende prijzen en tarieven per kanaal.

    Verbonden met meer dan 70 OTAs. 

    Gastenregistratie met één simpele klik. 

    Geïntegreerd met professionele 

document scanners .

    Interne scanner voor webcam of mobiel.

AUTOMATISCHE CHECK-IN KASSAKOPPELING

   Boek kosten van PoS  automatisch 

op de accommodatie.   

   Integratie met partners via open API.
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RECENSIES

LORENZO EN GASTON: HOTEL HUYS VAN LEYDEN

ADELINA EN THOMAS: HOTEL ÁBACO

ANGIE THEODOUROU: HOTEL TYCOON CYPRUS

SILVIA TORRECILLA: FINCA BILOU

NIEVES MOLLO: HOSTAL BARRERA

MARIËLLE: HOTEL HET OVERLEG

KIM POLMAN: HOTEL DE KOEKOEKSHOF KARIN LAMMERS: HOTEL LA ROSA ZANDVOORT 

Het gebruiksgemak, overzichtelijkheid en goede rapportages zorgen 
voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van onze organisatie ...“ “

Oscar leren kennen was voor ons hotel een mijlpaal. Vanaf dag 1 was 
het team van Redforts behulpzaam en zeer professioneel ... “ “

Ik ben heel blij met Oscar en het wordt alleen maar telkens beter ...“

“

Oscar, is een perfecte planner voor de kleine en middelgrote 
hoteleigenaar.“ “

Oscar is gemaakt voor bedrijven zoals de mijne, met een brede en ambi-
tieuze visie van management en controle die aan al onze eisen voldoet“ “

Redforts biedt het Overleg en Herberg de Natte Pij de juiste tools om 
een overzicht te geven voor alle werkzaamheden en gastverblijven.  “ “

Wij gebruiken, naar volle tevredenheid de PMS van Redforts en sinds 
kort ook de channel manager. Beide systemen zijn eenvoudig in gebruik 
en overzichtelijk.

“ “ Zeer overzichtelijk, juiste rapporten & statistieken en meerdere verkoop 
kanalen. Het is betaalbaar  en persoonlijke service staat hoog in het 
vaandel ...

“ “
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