
Contool Analysemodul er et styringsværktøj til at over-
skue Jeres feriehuses popularitet hos brugerne og ferie-
husenes aktuelle tilstand. I får et enkelt og effektivt 
grundlag, at træffe beslutninger ud fra. 

Modulet virker på følgende måde: 
Efter endt lejeperiode for de enkelte bookinger, sendes 
automatisk en mail til brugeren, med et link til et online 
spørgeskema. Svarresultaterne registreres i Jeres database, 
uden at I skal foretage jer yderligere.

I kan efterfølgende nemt overskue alle indkomne be-
svarelser, og se hvordan de enkelte tilbagemeldinger 
forholder sig i forhold til opstillede mål og ønsker. Med 
et klik kan I nemt og hurtigt generere en overskuelig
PDF, som eksempelvis kan medtages til bestyrelsesmødet.

Spørgsmålene kan sammensættes efter ønsker og behov,
lige fra et generelt spørgeskema for alle Jeres feriehuse
til et individuelt spørgeskema for hvert enkelt hus.
Spørgeskemaet kan eksempelvis udarbejdes så I modtag-
er tilbagemelding om feriehusets inventar, tilstand,
beliggenhed og EL-tal.
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- et fleksibelt bookingsystem

I kan som en ekstra mulighed anvende Contool Analyse-
modul som husets gæstebog, og få de gode oplevelser fra 
ferien med ind på Jeres website og dermed videregive 
oplevelser direkte fra bruger til bruger. Det er naturligvis 
jer, der har den fulde kontrol, og selv vælger hvilke histori-
er I ønsker skal fortælles og publiceres.

Fordele ved Contool Analysemodul:

• Alt kører automatisk, I får hurtigt og nemt 
uvurderlige informationer fra brugerne og et 
bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra.

• Brugernes værdifulde vurdering af alle husene  
er samlet et sted.

• Søjlediagrammer letter overblikket over ferie-
husenes tilstand og popularitet.

• Et klik på PDF-ikonet og alle vigtige informa-
tioner kan udskrives og medbringes til mødet.

• Gæstebogsfunktionen giver mulighed for at lade 
brugerne dele deres lokale oplevelser.

Contool Analysemodul
Med det nye modul Contool Analysemodul får I de seneste og nyeste

vurderinger af jeres feriehuse – uden nogen form for ekstra arbejde.
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