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KLANTCASE 
BOOKING EXPERTS
De digitale revolutie is ook niet voorbijgegaan aan de recreatiesector. De moderne technologie biedt

steeds meer en betere mogelijkheden voor het verbeteren van reserverings- en toegangssystemen,

waardoor vakantieparken, hotels en andere organisaties binnen de recreatiesector nog meer werk

kunnen maken van gastvrijheid. De samenwerking tussen Booking Experts en EasySecure laat zien

hoe digitale oplossingen voor toegangscontrole en reservering elkaar versterken. Lees meer over het

partnerschap in dit artikel. 

Case study: Booking Experts Pagina 2

Booking Experts maakt software voor

vakantieparken, hotels en eigenlijk alle

bedrijven die een directe link hebben met

recreatie en nachtverhuur. Voorbeelden zijn

reserveringssystemen, channelmanagement

(boekingen overzetten naar andere partijen),

inventarissen en websites. Voor dat laatste

heeft Booking Experts een eigen CMS-

systeem. Daarnaast kan het bedrijf ook de

marketing regelen voor klanten die

gebruikmaken van het systeem van Booking

Experts. 

Software voor
vakantieparken en hotels
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Booking Experts kwam in contact met

EasySecure door de vraag van een klant. Die

wilde de software koppelen aan een goede

oplossing voor het digitaliseren van

deursloten. Aangezien dit een van de

specialiteiten van EasySecure is, vonden

beide partijen elkaar. Omdat EasySecure ook

volledig cloud-based werkt, sluiten de

werkwijze en producten van het bedrijf ook

nauw aan op de visie van Booking Experts. 

Inmiddels is de integratie tussen de

systemen van Booking Experts en

EasySecure geleverd voor één klant, maar

staan er al veel nieuwe projecten klaar in de

pijplijn. EasySecure en Booking Experts zijn

daarbij ook nog op zoek naar nog meer

geschikte partners om een drieluik te

creëren dat de integratie van systemen naar

een nog hoger niveau tilt. De vraag vanuit de

markt is er in elk geval.

Kennismaking met
EasySecure
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De samenwerking tussen EasySecure en

Booking Experts richt zich vooral op het

koppelen van oplossingen voor

toegangscontrole met systemen voor het

managen van boekingen, reserveringen en

registraties. Dat neemt echter niet weg dat

de portfolio van EasySecure ook nog allerlei

andere diensten en producten herbergt die

heel interessant zijn voor de eindgebruiker.

Denk aan het registreren van personeel en

het regelen van toegang voor bijvoorbeeld

de technische dienst, schoonmaakdiensten

en cateraars. 
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Toegangscontrole
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Meer informatie

Wilt u meer weten over de oplossingen van EasySecure?

Bel ons dan gerust op + 31 (0)85 01500 00, stuur een e-

mail naar info@easysecure.com of plan direct een

demonstratie via onze website: www.easysecure.com .
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