
Lightspeed en Bookingplanner : 

In 5 stappen 
naar beter 
hotel-
management



Lightspeed Restaurant
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Lightspeed Restaurant is een allesomvattend kassasysteem dat je 
hotel-restaurant met jouw hotel-management software verbindt. 
Je werkt hierdoor sneller en efficiënter!
Met het kassasysteem creëer je binnen enkele minuten menu’s, 
kun je de plattegrond via de software inzien en de prestaties van je 
zaak meten.

• Direct bestellingen aan tafel opnemen via de iPad

• Verschillende management tools geïntegreerd in het kassasysteem

• Dashboard voor real-time data en statistieken

• Menu en vloerplan snel en eenvoudig aanpassen 



Bookingplanner
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Bookingplanner is een hotel-software waarmee je reserveringen, 
klantenkaarten, prijzen, kamers en zelfs booking websites beheert.
Wanneer Bookingplanner is gekoppeld met Lightspeed Restaurant
 worden consumpties in het restaurant rechtstreeks in rekening gebracht 
bij de kamer van de desbetreffende gast. Wanneer de gast uitcheckt, zal 
de betaling met één factuur worden voltooid.

• Rekeningen via Lightspeed Restaurant direct aan een kamer in 
Bookinplanner toevoegen

• Minder tijd in de software, meer tijd voor gasten

• Bookingplanner is de best presterende cloud-gebaseerde PMS software 
voor horeca

• Eén factuur voor het gehele verblijf 

 ‘’Wij zijn heel tevreden, want de koppeling werkt heel snel. Je hebt 
bijna niet door dat het twee verschillende systemen zijn!’’ 

Bas Smith, Hôtel Boulevard 5
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1. De interface van Lightspeed Restaurant is gebruiksvriendelijk en zeer 
intuïtief. Zodra het vloerplan in de app is opgeslagen, kun je meteen 
bestellingen aan tafels opnemen.

Beter management 
in 5 stappen
Hier vindt je vijf simpele stappen waarmee je alles uit de 
koppeling tussen Bookingplanner en Lightspeed Restaurant 
haalt en het hotel-beheer optimaliseert:
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2. Bestellingen neem je eenvoudig op via de Lightspeed Restaurant app. Alle 
items hebben een eigen categorie zodat ze makkelijk te vinden zijn en jij ze 
snel kunt toevoegen aan de bestelling.
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3. Vraag bij afrekenen het kamernummer en de volledige naam van de 
gast. Tik bij betaalmethoden op de knop ‘’ROOM’’.
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4.  Alle kamers en namen van gasten verschijnen in het Lightspeed 
Restaurant kassasysteem. Selecteer een gast zodat kosten meteen aan 
het kamerfactuur worden toegevoegd in Bookingplanner. Je kunt de 
rekening ook printen en door de gast laten ondertekenen.
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5.  In Bookingplanner kun je een overzicht zien van de restaurantrekening. 
Deze rekening wordt toegevoegd aan het factuur van de kamer. Wanneer de 
gast uitcheckt zullen de kosten van alle restaurantconsumpties en andere 
hotelkosten verzamelt worden in één factuur. Zo worden betalingen sneller 
afgehandeld. 



lightspeedhq.be/restaurant

Join the community @lightspeedhq

info.be@lightspeedhq.com

+32 9 298 02 73




