
Meer tijd
voor meer gasten
Stratech-RCS: het alles in één reserveringssysteem 
voor de verblijfsrecreatie



Reserveringssysteem
Stratech-RCS is een compleet en gebruiksvriendelijk 
reserveringssysteem waarmee uw bedrijfsprocessen 
maximaal worden ondersteund: ons reserveringssysteem 
biedt u veel mogelijkheden op het gebied van 
prijsberekening, internetontsluiting, marketingacties, 
managementondersteuning en financiële verantwoording 
richting de boekhouding/debiteurenbeheer (waaronder 
Elektronisch Bankieren en Automatische Incasso).

Totaaloplossing door koppelingen
Doordat wij koppelen met toonaangevende partners 
op het gebied van online boeken, toegangscontrole, 
energiemanagement, enquête integratie en facilitair 
management, bieden wij u de beste totaaloplossing. 

Oneindige mogelijkheden, hoge kosten? Absoluut niet! 
U betaalt naar wat u gebruikt, dus u betaalt nooit teveel.

Gebruiksvriendelijk
Ondanks de vele mogelijkheden van ons reserverings- 
systeem hebben we de gebruikersvriendelijkheid nooit uit 
het oog verloren. Door de eenvoud en overzichtelijkheid 
van het systeem zijn nieuwe medewerkers  in een mum 
van tijd ingewerkt. 

Online boeken
De online boekingsmodule op uw eigen website is vaak 
uw belangrijkste verkoopkanaal. Een zo hoog mogelijke 
conversie is hier van groot belang. Onze koppeling 
maakt het mogelijk een online boekingsmodule in uw 

website te integreren 
en te koppelen aan ons 
reserveringssysteem. 

Deze boekingsmodule 
kan geheel naar eigen wens 
worden vormgegeven: van 
het aantal stappen waarin er 
een online boeking gemaakt 
wordt tot hoe objecten, prijzen en 
beschikbaarheden worden getoond.

Aansluitend Boeken
Een efficiënte bezetting zonder dat u hiervoor handmatige 
acties hoeft te verrichten? Dat kan! Doordat ons systeem 
bij het maken van zowel een online als offline boeking 
(planbord) automatisch de accommodatie kan selecteren 
die het best aansluit op voorgaande en/of volgende 
boekingen, voorkomt u moeilijk boekbare perioden in uw 
planbord en kunt u een hogere bezetting realiseren.

Mijn Omgeving voor Gasten
Om uw gasten zoveel mogelijk gemak te kunnen bieden, 
meer omzet te genereren door middel van upselling én 
aanzienlijke tijdbesparing op uw receptie te creëren, 
bieden wij u een eigen gastenportaal. 

Met behulp van de Mijn Omgeving voor Gasten kan uw 
gast eenvoudig eigen reserveringen bekijken, gegevens 
wijzigen of aanvullen, documenten bekijken, betalingen 
verrichten, artikelen bijboeken, zelfstandig in - en 
uitchecken en een nieuwe reservering maken zonder 
opnieuw de gastgegevens in te hoeven vullen. 

Een maximale bezetting, tijdbesparing, stuurinformatie en tevreden 
gasten zijn belangrijke uitdagingen waar u als recreatieondernemer 
voor staat. U wilt zich dan ook volledig op uw recreatiebedrijf kunnen 
concentreren, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onder 
andere automatisering, (online) boekingen en touroperatorbeheer.

Of het nu gaat om het beheer van uw reserveringsadministratie, 
uitvoer van gastenmarketing, inzicht in uw managementinformatie, 
geautomatiseerde eigenarenafrekening of koppelingen met andere 
leveranciers: ons reserveringssysteem Stratech-RCS ontzorgt u 
volledig en biedt u hierdoor de perfecte oplossing!

Flexibel en gebruiksvriendelijk
reserveringssysteem.



Marketing
Bieden wij u enkel een reserveringssysteem? Nee! 
Ook op het gebied van gastenmarketing bieden wij 
u volledige ondersteuning. Uw gasten automatisch 
gepersonaliseerde berichten sturen? Inzichtelijk hebben 
op welk moment u uw marketingbudget moet inzetten? 
Of uw gasten na thuiskomst automatisch enquêtes 
versturen? Alles is mogelijk!

Touroperators
Uw aanbod zo breed mogelijk wegzetten zonder dat 
u hiervoor handmatig werk hoeft te verrichten? Onze 
real-time koppeling met de meest toonaangevende 
touroperators maakt dit mogelijk!

Met behulp van de Channel Manager wordt uw 
aanbod vanuit ons reserveringssysteem Stratech-RCS 
automatisch aangeleverd bij de door u geselecteerde en 
gekoppelde touroperators en online boekingsportalen, 
waardoor uw beschikbaarheid en prijzen altijd actueel 
zijn. Door de mogelijkheid van prijsdifferentiatie kunt 
u per kanaal voor uw eigen aanbod zowel de prijs als 
beschikbaarheid bepalen en heeft u dus zelf grip op welk 
aanbod u voor welke prijs via welk kanaal wegzet.

De gast- en reserveringsgegevens van iedere boeking 
die via de touroperator of het online boekingsportaal 
wordt gemaakt, worden real-time verwerkt in het 
reserveringssysteem. 

Kijk op www.stratech.nl/reserveringssysteem/
touroperators voor ons actuele aanbod touroperators. 
 

Eigenaren
Heeft u te maken met eigenaren? Binnen ons 
reserveringssysteem legt u eenvoudig alle contractuele 
afspraken die u met een eigenaar heeft gemaakt vast en 
wordt het berekenen van de eigenarenafdrachten volledig 
geautomatiseerd. 

Naast de flexibiliteit in afdracht mogelijkheden 
(evenredige en poolafdracht) kunt u de eigenaren 
eenvoudig facturen in rekening brengen (incidenteel 
en structureel) en kunt u eenvoudig een gelijkmatige 
omzetverdeling over de accommodaties van eigenaren 
realiseren.

Mijn Omgeving voor Eigenaren
Om zo efficiënt mogelijk met de eigenaren te 
communiceren, bieden wij u een eigen eigenarenportaal. 

Met behulp van de Mijn Omgeving voor Eigenaren geeft 
u de eigenaren van de woningen online inzicht in de 
bezetting van hun accommodatie, waarnaast ze de 
mogelijkheid hebben om hun gegevens te wijzigen of 
aan te vullen. Ook is het voor eigenaren mogelijk om 
blokkeringen en reserveringen te maken voor hun eigen 
accommodaties, voor eigen gebruik of onderhoud.

“Stratech helpt onze belangrijkste doelen 
te realiseren door haar betrouwbaarheid, 

flexibiliteit en de continue verbetering/
innovatie van het systeem”
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Ervaar de voordelen van ons alles in één
reserveringssysteem Stratech-RCS!

Mark Gerrits
Account Manager
06 10 33 32 87 
m.gerrits@stratech.nl

Kumar van Geffen
Account Manager
06 51 69 91 29
k.van.geffen@stratech.nl

Eén totaaloplossing
Volledige ondersteuning van uw bedrijfsvoering en marketing vanuit één systeem. 
Door de koppeling van ons reserveringssysteem met toonaangevende partners, 
kunnen wij u de beste totaaloplossing bieden.  

Daarnaast kan ons reserveringssysteem worden uitgebreid met de volgende 
functionaliteiten:

 ▪ Stratech Insight: altijd en overal inzicht in actuele managementinformatie 
 ▪ Stratech Campaign: gastenmarketing van het hoogste niveau
 ▪ Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie: vergelijk eigen prestaties met de markt

Flexibele inrichting
Stratech automatiseert alle belangrijke processen op en rondom uw recreatiebedrijf. 
Doordat ons reserveringssysteem specifiek voor uw situatie kan worden ingericht, 
sluit deze volledig aan op uw bedrijfsvoering. U betaalt slechts voor wat u gebruikt!

Meer tijd voor meer gasten
Ons reserveringssysteem ondersteunt en ontzorgt u op alle fronten. Dit resulteert 
niet alleen in een hogere bezetting en omzet, ook levert dit u een aanzienlijke 
tijdwinst op waardoor u meer tijd overhoudt voor meer gasten! 

Contact 
Postbus 3
7500 AA  Enschede

053 480 40 80
info@stratech.nl
www.stratech.nl

Benieuwd naar de  voordelen van ons reserveringssysteem voor uw recreatiebedrijf? 
Neem voor een vrijblijvende demonstratie contact op met onze specialisten!


