TÁJÉKOZTATÓ
Az Elektronikus Vendégnyilvántartás (Vendégkönyv) és Harkányi Kedvezménykártya
Rendszerr l (továbbiakban: Rendszer) és használatáról

Tisztelt Szállásadó!

Köszöntjük Önt Harkány város Elektronikus Vendégnyilvántartási (Vendégkönyv) és
Harkányi Kedvezménykártya („Harkány-Kártya) Rendszerében (továbbiakban: EVR).

Az EVR, jelenlegi („e-vendégkönyv” és a „kedvezménykártya”) funkciói mindenki számára
díjmentesen használhatóak. Az EVR használatához valamilyen infokommunikációs eszköz
(asztali számítógép, notebook, PDA, tablet PC, okostelefon stb.) és egy – naprakész –
böngész program (Mozilla Firefox, Google Chrome Opera. Az Internet Explorer használata –
ett l függetlenül is - kerülend ) szükséges. Ezen felül kell még egy Internet-hozzáférés is,
legalább 64 kbit/s feltöltési sebességgel, amely technológiáját tekintve bármilyen típusú lehet
(Kábelnet, DSL, bérelt-vonal, Mobilnet).

Az új Elektronikus Vendégnyilvántartási Rendszer m ködtetése ingyenes és kötelez , a
használatát azonban összekötöttük a Harkányi Kedvezmény-Kártya Rendszerrel („HarkányKártya”) is. Tekintettel arra, hogy 2015. május 6. napjáig 227 szállásadó regisztrálta magát a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalnál, a meg nem jelent szállásadók regisztrációját
munkatársaink hivatalból elvégezték. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal által vezetett
nyilvántartás alapján a szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkez ügyfeleinknek jelen
levél mellékleteiben megküldjük a rendszer használatához szükséges felhasználónevet és
jelszót illetve a használatot segít

felhasználói kézikönyvet. Ezen felül 4 meghirdetett

id pontban oktatással egybekötött konzultációt szervezünk a szálláshely-üzemeltet k
számára, ahol megmutatjuk és megtanítjuk az online vendég-nyilvántartási rendszer
használatát.
A megküldött felhasználónév és jelszó segítségével a szállásadók rögzíteni tudják
vendégeiket, így a fizet vendégek már a rögzítésük napján igénybe vehetik a kártya által
nyújtott

kedvezményeket,

szolgáltatásokat

is.

(A Harkány-

Kártya

Rendszerr l

részletesebben olvashat a www.harkanyturizmus.hu honlapon vagy a Harkányi Turisztikai
Egyesület Tourinform Irodájában (7815 - Harkány, Kossuth Lajos utca 7. Tel.: +3672479624)
kérhet további tájékoztatást.

Az elektronikus vendégnyilvántartás vezetése tartalmában és módjában – a vendég
aláírásának kivételével – megegyezik a kivezetésre kerül papír-alapú vendégnyilvántartással
(vendégkönyv).

Rendszerhasználat

Ha a szállásadó nem rendelkezik valamilyen számítástechnikai eszközzel vagy bármely más
okból nincs lehet sége a fizet vendég(ek) online rendszerben történ rögzítésére, úgy azt
megteheti az alábbi információs pontokon:
-

Harkányi Turisztikai Egyesület, Tourinform Iroda (Kossuth Lajos utca 7.)
vel dési Ház, Parkoló Iroda (Kossuth Lajos utca 2/A)

Az információs pontokon dolgozó kollégák készséggel nyújtanak segítséget Önnek a
rendszer használatában, az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerül

problémák

megoldásában, és kérésére rögzítik az Ön által megadott adatokat is.

Reméljük, hogy a rendszer, és a vendégek által érvényesíthet kedvezmények szélesebb kör
igénybevételének lehet sége mindenki megelégedésére szolgál majd.

Harkány, 2015. május 6.

Köszönjük megtisztel figyelmét!

Harkány Város Önkormányzata

