
• Bespaar tijd, behoud controle 
Krijg 7x per dag 100% transparante aanbevelingen voor kamerprijzen, die je zelf indien gewenst nog kunt 
aanpassen, en krijg ze automatisch in je PMS. 

• Gemiddelde stijging van 15% 
Onze slimme aanbevelingen komen 7x per dag tot stand op basis van de markt, jullie eigen data en 
jouw eigen strategie; Je kunt er voor kiezen om volledig te vertrouwen op ons algoritme, of je stuurt de 
aanbevelingen bij op basis van je eigen kennis. Door iedere dag 7x de prijs aan te passen zal iedereen een 
stijging van de omzet zien. Dit getal verschilt vanzelfsprekend per hotel, maar komt gemiddeld neer op 15%

Automatiseer & innoveer 
je kamerprijzen  

De oplossing  
Bepaal je prijzen die dankzij deze 2-weg PMS 
interface, volledig op auto-piloot kan staan. Jij 

stelt de doelen en wij doen de rest

De uitdaging
Revenue Management is intens en 

complex. Handmatig de prijzen instellen 
vergt veel tijd en energie

Verkoop iedere kamer voor de juiste 
prijs, iedere dag, door je PMS te 
koppelen aan RoomPriceGenie – dé 
app voor dynamische prijzen! 
In onze zeer concurrerende branche zijn het voornamelijk de kleine details die invloed hebben op 
het koopgedrag van gasten. Met een mooie term noemen we het bijhouden en aanpassen van je 
kamerprijzen ‘Revenue Management’.  Indien je nog niet meermaals per dag je prijzen aanpast, dan is 
het hoog tijd!  Niet handmatig, maar vol op de automatische piloot.  Om deze essentiële taak te kunnen 
automatiseren voor iedereen in de hotellerie, heeft Guestline samen met RoomPriceGenie een 2-weg 
interface tussen Guestline Rezlynx PMS en RoomPrieGenie RMS gebouwd, waarmee je met een kleine 
investering in een handomdraai enorm rendement verdient.  

“ RoomPriceGenie nam het beheren van onze prijzen over en we zagen 
direct een groei van de omzet. De app is zeer gebruiksvriendelijk en 

intuïtief. We zijn zeer enthousiast met hen als partner ”
Victoria Ketcher, The Clive Arms Hotel



Hoe werkt het 
1. Gedeelde Data 

Guestline Rezlynx PMS stuurt 
reserveringen, prijzen, inventaris, groepen 
en gesloten kamers naar RoomPriceGenie 
via de Channel Manager (Roomlynx) HTNG.

2. Automatische aanbevelingen 
RoomPriceGenie’s algoritme berekent 
prijzen op basis van de markt, interne 
data van het hotel en je eigen strategie. 
Aanbevelingen kunnen aangepast worden, 
of direct overgenomen worden door het 
PMS.

3. Prijsaanpassingen  
De aanbevolen prijzen worden automatisch 
(auto-pilot) of handmatig (per dag, of in 
tranches) naar Guestline Rezlynx PMS 
verzonden, afhankelijk van de set-up.

4. Channel Distributie 
Guestline Rezlynx PMS stuurt de 
nieuwe prijzen in real-time naar de 
Channel Manager en zorgt hiermee voor 
onmiddelijke aanpassing van de prijzen op 
alle channels.

RoomPriceGenie


