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Hotel Jánošík sa nachádza v centre Liptovského Mikuláša, ktorý je známy 
turistickými trasami, prírodnými pamiatkovými zónami, termálnymi 
prameňmi, ale aj kvalitnými lyžiarskymi traťami rozprestierajúcimi sa 
na svahoch Nízkych Tatier. Spojenie bohatých skúsenosti hotelového 
personálu, ústretového prístupu a využívania moderných technológií 
je tým, čo posúva hotelové služby na vyššiu úroveň. Aj preto využíva 
Hotel Jánošík riešenie pre hotely Asseco HOREC a reštaurácie Asseco 
BLUEGASTRO od ERP špecialistu Asseco Solutions, vďaka ktorému je 
poskytovanie kvalitných služieb ešte efektívnejšie.

Spoločnosť MAXIM 2001, s. r .o., je zameraná 

na poskytovanie služieb v oblasti cestovného 

ruchu a trávenie voľného času. Hotel Jánošík 

bol otvorený v roku 1964 a v roku 2006 prešiel  

kompletnou rekonštrukciou. Slávnostne bol 

znovu otvorený 1. 7. 2007. Svojim hosťom po-

núka počas celého roku komplexné služby  

a ubytovanie v komfortne zariadených izbách.  

Širokou škálou služieb uspokojí nielen jednot-

livcov, ale aj skupiny. Disponuje priestorovým 

a materiálnym vybavením na organizovanie  

rodinných osláv, svadieb, rôznych   

spoločenských  podujatí,   obchodných 

stretnutí, konferencií, seminárov, školení atď.  

V roku 2006 keď prebiehala rekonštrukcia  

hotela, vznikla aj požiadavka na výmenu  

existujúceho systému. Spolu s prebiehajúcou 

rekonštrukciou hotela nastali aj dôležité per-

sonálne   zmeny. Pre hotelový systém Asseco 

HOREC a reštauračný systém Asseco BLUE-

GASTRO sa noví ľudia zodpovední za výber  

informačného systému rozhodli na základe 

ich predchádzajúcej veľmi dobrej skúsenosti 

s riešeniami od Asseco Solutions.  

Jeden z najkomfortnejších hotelov na Liptove 

ponúka stále lepšie služby 

pomocou riešení 

od spoločnosti Asseco Solutions.



Po úvodnej analýze potrieb hotela bol 

vypracovaný podrobný časový harmo-

nogram implementačných prác, ktorý 

bol postupne včas plnený k spokojnosti 

a spustenie ostrej prevádzky prebehlo 

bezproblémovo.

Implemetnáciou nových systémov 

hotel získal predovšetkým výrazne  

jednoduchšiu, rýchlejšiu a prehľadnejšiu 

obsluhu recepcie. Rovnako tak i spoľah-

livý vernostný sytém s možnosťou uplat-

nenia osobitnej cenovej politiky pre 

rôzne kategórie hostí. Vďaka kuchyn-

skému termínálu zefektívnil aj správu 

prichádzajúcich objednávok z pokladní.

Výhodou systémov od 
Asseco Solutions je ich 
vzájomná prepojenosť  
a možnosť prepojenia  

na systémy tretích strán.

Prepojenosť systémov 
Hotelový a reštauračný systém,  
ktoré spolu tvoria jeden komplexný funkčný celok

Ústredným benefitom riešení Asseco  

HOREC a Asseco  

BLUEGASTRO je možnosť vy-

užívania viacerých modulov 

a ich vzájomné prepojenie.  

Prínosom je možnosť zákaz-

níckych úprav a nastavenie 

systémov podľa požiadaviek a špecifík 

hotela.

„S riešeniami  od Asseco Solutions  

sme spokojní a odporučili by sme  

ich aj ostatným podobným prevádz-

kam“, uvádza pán Marián Polák,  

generálny manažér Hotela Jánošík.

BLUEGASTRO

HOREC



SLOVENSKO
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail: info@assecosol.com

ČESKO
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Tel.: +420 244 104 111
Fax: +420 244 104 444
E-mail: info@assecosol.cz

NEMECKO
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.: +49 721 91432-0
Fax: +49 721 91432-298
E-mail: info@asseco.de

RAKÚSKO
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.: +43 7224 20051-30
Fax: +43 7224 20051-7820
E-mail: info@asseco.at

ŠVAJČIARSKO
In der Luberzen 25
8902 Urdorf
Tel.: +41 44 542 45 30
Fax: +41 44 542 45 31
E-mail: info@applus-erp.ch

TALIANSKO
Via M. Gioia 61-63
20124 Milano
Tel.: +39 02 294 030 17
Fax: +39 02 294 011 27
E-mail: it.info@assecosol.com

CENTRAL AMERICA
13 Calle 3-40 Zona 10, Edificio Atlantis, 
Nivel 6, Oficina 602A,
01010 Guatemala
Tel.: +502 2368 389 0
Fax: +49 721 91432 900
E-mail: ca.info@assecosol.com

www.assecosolutions.sk


