För Utbildning

Sirvoy är det perfekta bokningssystemet för skolor och andra
utbildningsverksamheter kopplade till hotellbranschen. Enkelheten
tillsammans med de många funktionerna ger en bred grund som passar
läroplanen, och studenter får viktiga erfarenheter genom att på egen
hand arbeta i ett system som används av tusentals hotell världen över.
Hur studenter använder Sirvoy
Eleverna kommer att känna det som att de driver ett
verkligt hotell genom att:
circle-small Göra bokningar
circle-small Skapa fakturor
circle-small Checka in och ut gäster circle-small Bygga webbsidor
circle-small Öva betalningar
circle-small Och mycket mer
Studenterna kan "bygga" ett hotell, eller så kan
läraren förbereda ett fiktivt hotell åt dem i förväg.

Hur Sirvoy utrustar lärare
Våra paket förbereder lärare genom att göra dem
bekväma med systemet. I alla paket ingår en 60
minuter lång genomgång tillsammans med en
supportarbetare. Dessutom har alla Sirvoy-användare
tillgång till vår ständigt växande kunskapsbas med
supportartiklar, guider, videor och mer.
Med vårt kontinuerliga stöd kommer lärare få den
hjälp de behöver.

Paket för utbildning
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Paket Mini 1500 kr / termin


Ett lärarkonto (version Starter)



Löpande support till läraren av en personlig kontoansvarig



En timmes genomgång av bokningssystemet tillsammans med en supportarbetare

Vårt minipaket utgör en bra introduktion till Sirvoys bokningssystem. Med alla funktioner som
ingår i ett Starter-konto kan lärare bygga ett hotell och demonstrera det för sin klass eller ge
studenterna möjlighet att öva genom att själva använda lärarkontot.

Gäller en enskild termin, därefter kan du uppgradera till något av våra två paket nedan.

Paket Basic 4000 kr / termin


Ett lärarkonto (version Pro)


Upp till 50 användare (studenter)



Löpande support till läraren av en personlig kontoansvarig



En timmes genomgång av bokningssystemet tillsammans med en supportarbetare



"Introduktion av Sirvoy" - Presentation på distans, för klassen

Basic-paketet erbjuder ett komplett fiktivt hotell, som läraren skapar och som eleverna kan få
tillgång till genom individuella användarkonton.

Detta paket ger bra praktisk träning. Studenterna kan lära sig att skapa och hantera bokningar,
hantera betalningar och bokföring, få kunskap om kanalkopplingar och annat som behövs för att
ta hand om ett hotell.

Paket Creative 5000 kr / termin


Ett lärarkonto (version Pro)


Fem studentkonton (Pro)



1000 kr för varje fem ytterligare konton



Löpande support till läraren av en personlig kontoansvarig



En timmes genomgång av bokningssystemet tillsammans med en supportarbetare



"Introduktion av Sirvoy" - Presentation på distans, för klassen

Med Creative-paketet kan lärare och studenter använda Sirvoy fullt ut. På det sättet kan varje
student få bred kunskap kring hur man driver ett hotell.

Detta paket gör det möjligt för varje elev att skapa ett hotell från grunden, komplett med
rumstyper, rum, bokningsformulär och mer. Dessutom har lärarkontot åtkomst till alla
studentkonton för att kunna övervaka deras arbete.

Kontakta oss
Vi ser fram emot att vara din partner och förse dig med viktiga utbildningsverktyg för
hotellbranschen. Tveka inte att kontakta oss via education@sirvoy.com för mer
information eller om det finns något annat vi kan göra för att din upplevelse med
Sirvoy ska bli ännu bättre.

