
 
 

iHAMMS(R) Direct pakub otseühendust hotellide PMS-süsteemide ja 
püsikliendiprogrammide ning maailma lennufirmade vahel 
 
ORLANDO, Florida, 22. veebruar/PRNewswire/ --  
 
    Ettevõttel Marker InfoComm Inc, maailma suurimal iseseisval hotellidele 
lennufirmade püsikliendiprogrammide (Frequent Flyer Program (FFP)) haldamiseks 
mõeldud tarkvaratööriistade pakkujal, on heameel tutvustada tööriista iHAMMS(R) 
Direct – see uusim lahendus on spetsiaalselt loodud ühendama olemasolevaid hotellide 
juhtimissüsteeme (Property Management Systems (PMS)) ja CRM/püsikliendiprogramme 
otse maailma populaarsemate lennufirmade püsikliendiprogrammidega. 
 
    Tööriista iHAMMS(R) Direct välgukiirusel tõusva populaarsuse tähtsaimaks 
faktoriks on nimetatud kasutuslihtsust. See tööriistade viimane sõna võimaldab 
hotellidel koguda klientide peatumist puudutavaid andmeid FFP-programmide jaoks, 
kasutades olemasolevaid majasiseseid süsteeme. 
 
    Peale andmete kogumist laaditakse need üles otse tööriista iHAMMS(R) võimsatesse 
serveritesse, mis on ühendatud enam kui 35 maailma populaarsema FFP-programmiga. 
Tööriist iHAMMS(R) pakub hetkel FFP-ühendust enam kui 2000-le hotellile üle maailma. 
 
    Kirk Stephens, Marker InfoCommi tegevdirektor ütles: „Üks suurimaid väljakutseid 
hotellide jaoks FFP-partnerite teabe haldamisel on, et igal lennufirmal on erinevad 
andmete käsitlemise soovid. Paljud hotellid töötavad iganenud süsteemidega, millede 
puhul on lennufirmade süsteemide ja isegi nende oma keti teiste hotellidega 
suhtlemine raskendatud. Meie võimsad tööriistad töötavad kas koos PMS-süsteemide ja 
CRM/püsikliendiprogrammidega või lähevad neist mööda. Lahendame platvormide 
mittevastavuse probleeme läbi kogu protsessi pakkudes hotellidele ühtset viisi 
andmete kogumiseks, et luua ühendus maailma mis tahes lennufirmaga.” 
 
    Tööriista iHAMMS(R) Direct esitlemine lisab veel ühe kõrgetasemelise 
tarkvaratööriista Markeri olemasolevate lennufirmade püsikliendiprogrammide 
haldamise lahenduste valikusse, mis sisaldab tööriistu iHAMMS(R) Online ja iHAMMS(R) 
FrontDesk. 
 
    Kõik iHAMMS(R) tarkvarad sisaldavad kõrgetasemelist boonuste sisestamise 
mootorit, mis võimaldab iga partnerlennufirma jaoks struktureerida erinevaid 
boonuste tüüpe. Samuti paraneb kõvasti lennumiilide/punktide arvutamise täpsus 
väljavõtte jaoks, võimaldades kergesti tuvastada iga tehingut, sealhulgas 
boonusmiilidega tehtavaid tehinguid. 
 
    iHAMMS seab iga FFP-programmi saadetud tehingu vastavusse, et tagada täpne 
hotelliarve väljastamine ja raamatupidamine. 
 
    Ettevõtte Marker InfoComm tööriista iHAMMS(R) klientide hulka kuuluvad teiste 
seas Althoff Hotels & Residences, Copthorne Hotels and Resorts, Coral International 
Hotels, Hotel JAL City, Kokua Hospitality, Le Meridien Hotels and Resorts, Lindner 
Hotels and Resorts, Millennium Hotels and Resorts, New Otani Hotels, Nikko Hotels 
International, The Leading Hotels of the World ja WORLDHOTELS. 
 
    Külastage veebisaiti http://www.ihamms.com või kontakteeruge Mary Griederiga 
telefonil +1-407-754-9739 või e-posti aadressil 
mgrieder@markerinfo.com 
 
    Veebisait: http://www.ihamms.com 
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