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Rewolucja w Merlin.X!
Za oknami jesień – chłód i mgły, a w Merlin.X praca wre!

NOWO

ŚCI

Od 28.10.2008r. w systemie wprowadziliśmy kilka zmian mających na celu ułatwienie w korzystaniu
z systemu rezerwacyjnego merlin.merlinx.pl.
A WIĘC ZACZYNAMY:
„Tylko dostępne oferty“ czyli głębsza
selekcja ofert nieaktualnych poprzez
domyślnie zaznaczone pole – koniec
z niezliczoną ilością stron z ofertami
które już dawno nie są aktualne.

Kolejna nowość to moduł „Top Oferty“
czyli wyszukanie najtańszych ofert
zgodnie z podanymi kryteriami – nie
ważne gdzie, nie ważne z jakim
operatorem, byle jak najtaniej.

przed szefem. Agent sprzedaje tylko
kilku Organizatorów? Teraz jest możliwość wyeliminowania pozostałych
w module „Administrator”.

Już na początku dodaliśmy możliwość
określenia wieku lub daty urodzenia
dziecka bądź niemowlęcia na etapie
wyszukiwania.

„Wybór alternatywny”
- porównanie wybranej oferty w obrębie
kilku Operatorów.

Poszczególne funkcje zostały opisane
w dalszej części tego numeru.

Po wyszukaniu oferty została wyeksponowana cena za całą imprezę wraz
z podziałem na osoby już na drugim
etapie poszukiwania poprzez wprowadzenie ikonki „Rodzinka“.

Pełna kontrola nad pracownikami czyli
moduł „Administrator”, a tym samym
generowanie haseł do systemu oraz
nadawanie uprawnień dla „Ekspedientów”.
Na Liście rezerwacji wyeksponowany
kod Ekspedienta – nic się nie ukryje

DODATKOWA FUNKCJA WSPIERAJĄCA SPRZEDAŻ

Moduł pozwoli wyeksponować najatrakcyjniejsze cenowo oferty. Biorąc pod
uwagę podane kryteria oraz spośród
kilku tysięcy ofert, system znajdzie
najtańszą w wybranej uprzednio destynacji.

„TOP OFERTY”

Proponowane oferty można sortować
według ceny oraz kraju. Ikony (+) oraz
(-) pozwolą na rozwinięcie i zwinięcie
wyświetlonych ofert. Klikając na jedną
z ofert system pozwoli przejść do pełnego
jej opisu.

Lekko, łatwo i przyjemnie...
Rezerwuj z Merlin.X.
Informacje dotyczące obsługi wyszukiwarki znajdą Państwo na naszej stronie:
http://merlinx.pl/PDF/instrukcja_tourop.pdf
lub dzwoniąc do działu Help Desk pod
numer +48 71 785 92 70.

IKONKA “RODZINKA”
WYEKSPONOWANIE CENY
ZA CAŁĄ IMPREZĘ
WRAZ Z PODZIAŁEM
NA OSOBY
JUŻ NA DRUGIM
ETAPIE WYSZUKIWANIA.
W przypadku wyceny imprezy dla
poszczególnych członków rodziny
wystarczy kliknąć kursorem myszki na
ikonkę „Rodzinka”. Wtedy też zostanie
wyświetlone dodatkowe okno z wyceną
dla wszystkich osób.

"TYLKO DOSTĘPNE" –

koniec z niezliczoną ilością nieaktualnych ofert!
Nowe udoskonalenie naszego systemu, aby pomóc Państwu w sprawniejszym
i szybszym odnajdywaniu ofert.
Pole to jest domyślnie zaznaczone,
tak aby na drugim etapie wyszukiwania
ofert pokazywały się już tylko oferty
dostępne spośród których można

wyszukać wymarzone
wakacje dla
Państwa Klientów.

R

Aby zobaczyć wszystkie oferty jakie są
na termin, który Państwo wybrali, należy
odznaczyć to pole. Wtedy na drugim
etapie wyszukiwania pokażą nam się
również oferty z czerwonymi krzyżykami,
które oznaczają że oferta jest już niedostępna, ale była w ofercie touroperatorów.
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