
 
 

إلى خطوط  ) لويالتي(تزود الفنادق بارتباطية مباشرة من أنظمة بي إم إس وبرامج والء            : دايرآت) آر(أي هامز  
 العالم الجوية

 
 / بيان صحفي نيوزواير/ فبراير/ شباط22أورالندو، فلوريدا، 

الم ألدوات البرمجيات الخاصة بإدارة ب                   زوِّد مستقل في الع بر م م، أآ رنامج المسافر يسر شرآة مارآر إنفوآ
و  ريق الج م بط ي(الدائ ز  ) إف إف ب ن إطالق أي هام ن ع نادق، أن تعل ّد –دايرآت ) آر(للف ا المع دث حلوله  أح

ية      ة إدارة الُملك ربط أنظم ي إم إس (خصيصًا ل ائم و سي آر إم   ) ب ندق الق رامج      /للف ثر ب رامج والء مباشرة مع أآ ب
 .المسافر الدائم بطريق الجو انتشاراًً

هذه األداة الحديثة . دايرآت) آر(ى سهولة االستخدام على أنها أهم عامل في تصاعد شعبية أي هامز           ويشار إل   
 .تتيح للفنادق أن تجمع بيانات إقامة الزبائن لبرامج إف إف بي باستخدام أنظمة داخلية قائمة

زة الخ                    ى األجه ا بواسطة الحاسوب مباشرة إل تم نقله ذه األداة، ي يانات به ور جمع الب ة الفعالة ألي هامز  وف ادم
ا يزيد عن            )آر( بطة بم وتزوِّد أدوات .  برنامجًا من أآثر برامج إف إف بي انتشارًا في العالم     35، حيث تكون مرت

 .   فندق في جميع أنحاء العالم2000حاليًا ارتباطية إف إف بي لما يزيد عن ) آر(أي هامز 
يذي            يس التنف تيفنز، الرئ يرك س ال آ م لمارآر إ  ) CEO(ق إن أحد أآبر التحديات التي تواجه الفنادق عند        : "نفوآ

ث       ن حي ًا م تلف تمام ة مخ وط الجوي ن الخط ط م ل خ و أن آ ي، ه ـ إف إف ب راآاتها ضمن ال تها إدارة ش محاول
يانات               ا معالجة الب تم به ريد أن ت ي ت ير من الفنادق تشغِّل أنظمة عفى عليها الزمن، حيث      . الطريقة الت زال آث فال ت

إن أدواتنا  .  في االتصال بأنظمة خطوط الطيران وحتى بأنظمة في فنادق أخرى من سلسلة فنادقها               وبةتواجه صع   
ي إم إس وسي آر إم               ة ب ا مع أنظم ة تعمل إم ا   /الفعال ناوب معه رامج والء، أو بالت نا نحل مشاآل التفاوت في    . ب إن

ناد                      تقوم الف م طريقة واحدة ل تها، عن طريق تقدي ية برم برنامج طوال العمل يانات لالتصال بأي خط    ال ق بجمع الب
 ."جوي في العالم

ز  ول إدارة   ) آر(إن إطالق أي هام ائم لحل ر الق ى خط مارآ تقدِّمة إل رى م يات أخ دايرآت يضيف أداة برمج
 .فرونت ديسك) آر(برنامج المسافر الدائم بطريق الجو، بما في ذلك أون الين وأي هامز 

يع برمجيات أي هامز         برز محرك    ) آر(جم رويج عصريًا، يتيح أنواعًا متعددة من الترويج منظمة لكل خط  ت ت
زيد بشكل آبير الدقة في حساب أميال          . جوي مشارك    ا ي نقاط للمجمل، متيحًا تعريفًا سهًال لكل معاملة، بما في        /آم

 .ذلك معامالت األميال المقطوعة التشجيعية
رنامج إ            ) آر(وتسوِّي أي هامز       ى ب الها إل تم إرس ة ي ف إف بي من أجل إعداد فواتير وحسابات دقيقة         آل معامل

 .للفندق
 

ن أي هامز           ة زبائ م فنادق ودور ألذوف، وفنادق ومنتجعات آوبثورن، وفنادق           ) آر(وتشمل قائم لمارآر إنفوآ
ندر،          تجعات لي نادق ومن ريديان، وف تجعات الم نادق ومن وا، وف يتي، ومضافة آوآ ندق جال س ية، وف ورال العالم آ

تجعا  نادق ومن د،          وف يلز أوف ذا وورل نغ هوت ية، وذا ليدي يكو العالم نادق ن ي، وف يو أوتان نادق ن يوم، وف ت ميلين
 .ووورلدهوتيلز

 
زيارة  م ب ى    com.ihamms.www://httpق ريدر عل اري غ ل بم +1-407-754-أو اتص

 com.mgrieder@markerinfo أو 9739
 
 شرآة مارآر إنفوآم: المصدر 

    22/2/2008 
ال  و،     : لالتص ر إنف رآة مارآ ريدر، ش اري غ + 1-407-754-9739 ,م

/com.mgrieder@markerinfo 
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