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De juiste
online tools!

Qenner Qonnect
Als eigenaar van een zelfstandig vakantiepark of een camping weet u
uit eigen ervaring, dat uw accommodatie vaak wordt overgeslagen door
boekingswebsites, wanneer het gaat om het ontwikkelen van acties en
het promoten van uw aanbod. Daar brengen wij met Qenner Qonnect
graag verandering in.
Qenner Qonnect is een software suite, waarmee u uw vakantiehuizen
aanbod kan managen en breed onder de aandacht van potentiële
huurders brengt.
De software suite bestaat uit drie producten:
•
Property Connect
•
Supply Manager
•
Channel Connect

Zorg dat u gevonden wordt!
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Qenner:
088 25 00 000 email: sales@qenner.com

De Qonnect software suite
Property Connect
Bent u eigenaar of beheerder van een vakantiepark of vakantiewoning, en maakt u gebruik van een van de hieronder
genoemde Park Management Systemen? Met Property Connect kunnen wij eenvoudig uw aanbod distribueren naar bekende
en grote intermediars / distributiepartners.
De volgende Park Management Systemen zijn gekoppeld:
• Stratech
• Booking Experts
• Maxxton
• Resalys
Middels de Property Connect koppeling met deze systemen kan het aanbod gedistribueerd worden naar bekende grote
distributie kanalen, zoals Booking.com, Bungalowspecials.nl, Bungalows.nl en anderen. Onderaan deze pagina vindt een
overzicht aangesloten distributiepartners.
Bent u IT-leverancier voor een vakantiepark en wilt u via Qenner distribueren vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Supply Manager
Beheert u een vakantiepark of bent u agent van vakantiehuizen dan is de Supply Manager wellicht interessant voor u. Dit
product is een uiterst compleet back-oﬃce systeem voor het onderhouden van (eigen) aanbod en het verwerken van
boekingen.
Met de Supply Manager is het mogelijk om uw aanbod eenvoudig te beheren, enkele functies zijn:
• Prijzen beheren (per distributie kanaal)
• Beschikbaarheid beheren
• Extra (optionele, verplichte) artikelen beheren
• Meertaligheid (Nederlands, Duits, Engels en Frans)
• Selectief distribueren van uw aanbod
• Eigen commerciële afspraken met distributiepartners
U kunt het aanbod doorzetten naar uw eigen website of naar een van de verschillende distributiekanalen, zoals benoemd
onderaan deze pagina.

Channel Connect
Bent u intermediair en wilt u op uw website een breed en online gekoppeld aanbod van vakantieparken en vakantiehuizen
aanbieden, dan kan dat eenvoudig met Channel Connect. Dit product biedt de mogelijkheid om een groot aanbod, middels
één koppeling, zoek- en boekbaar te maken op de eigen website.
Reeds aangesloten intermediair websites zijn o.a.:
• Booking.com / villas.com
• BungalowExperts.nl
• Homeaway
• Easyhome
• Bungalowspecials.nl
• Favoya
• Bungalows.nl (Bookit)
• Boekjebungalow

• Roompot/Hogenboom vakantieparken
• Alle-vakantiehuizen.nl
• Happyhome Vakantiehuizen
• Elke Plek

Naast koppelingen met diverse partijen kunnen wij u ook web-services leveren waarmee u zelf een website kunt bouwen.
Daarnaast hebben wij partners die voor u een website kunnen bouwen.

Qenner: Uw
partner voor
Automatisering

Voordelen voor de parken:
• Minder handwerk, houd meer tijd over voor marketing en uw klanten
• Werk vanuit één systeem
• Vergroot uw distributie mogelijkheden
• Biedt gerichte acties aan via intermediairs / distributiepartners
• Alle boekingen worden direct in uw systeem verwerkt, géén overboekingen meer

Voordelen voor de distributiekanalen:
• Koppel met één systeem via een standaard protocol, bespaar op onderhoud
• Het breedste parken aanbod via één koppeling
• Ontvang een continu groeiend aanbod
• Beschik over aanbod in het hoogseizoen, acties én lastminutes
• Krijg acties en aanbiedingen automatisch door
• Altijd online beschikbaarheid en online boeken

Meer informatie?
Qenner B.V.
Colosseum 29
7521PV Enschede
tel: 088 25 00 000
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