Informacje techniczne
A wiesz, ¿e...

ZMIANA DOKUMENTÓW
W PRINTMODULE

ALFA STAR W MASCE REZERWACYJNEJ
Jest ju¿ mo¿liwe zak³adanie rezerwacji
ofert operatora ALFA STAR w masce

rezerwacyjnej. Maska jednak ze wzglêdu
na inn¹ konfiguracjê ofert touroperatora
mu si zostaæ wywo³ana z pozycji
przegl¹darki oraz dane oferty na obecn¹
chwilê nale¿y wpisaæ manualnie.
Dotyc hczasowe akcje dostêp ne dla
tego operatora w masce rezerwacyjnej
to: <B, BA, O, OA>. Sposób zak³adania
rezerwacji z pozycji wyszukiwarki nie
uleg³ zmianie.

Neckermann Polska – kody ¿yczeñ oraz ¿yczenia specjalne

Organizator TUI dokona³ zmian swoich
dokumentów w systemie Iris+.
Pocz¹wszy od 06.09.2007 wraz
z nowym katalogiem Zima 2007/2008
obowi¹zuj¹ nowe Wzory Umowy
o œwiadczenie us³ug turystycznych.
Prosimy zwróciæ uwage na to, ¿e inny
wzór obowi¹zuje dla produktu polskiego
TUI oraz Scan Holiday (TUI Poland
jako organizator) i inny dla
TUI Deutschland (GSA). Zmieniaj¹ siê
tak¿e wzory Potwierdzenia dla Klienta.
W zwi¹zku z powy¿szym Umowê
o œwiadczenie us³ug turystycznych jak
i Potwierdzenie dla Klienta wydrukuj¹
Pañstwo równie¿ przez nasz system.
Wystarczy siê do nas zalogowaæ
http://tourop.merlinx.pl, klikn¹æ na
zak³adkê „Drukowanie” i po wybraniu
organizatora oraz podaniu numeru
rezerwacji potrzebne dokumenty bêd¹
gotowe do wydruku.
Wiêcej informacji o zmianach
wprowadzonych przez TUI znajdziecie
równie¿ na stronie www.tui-newsnet.pl.

Podczas zak³adania rezerwacji
u touroperatora Neckeramann Polska
mo¿emy dodaæ ¿yczenia, które maj¹
niezobowi¹zuj¹cy charakter dla
Neckermann'a, bez prawa roszczeñ
o poszczególne œwiadczenia. Zostaj¹
one zrealizowane w miarê mo¿liwoœci.
Kody ¿yczeñ wprowadzamy przy
rezerwacjach d³ugoterminowych.
Jak tego dokonaæ?
¯yczenia dodajemy po skalkulowaniu
oferty lub te¿ podczas zmiany
w rezerwacji, gdzie w polu „Uwagi”
wpisujemy format np. <L1/512>.
Format oznacza, ¿e jako pierwsze
¿yczenie, L-Leistung, dodajemy
mo¿liwoœæ zakwaterowania w pokoju
z widokiem na morze (kod 512).

Kolejne ¿yczenia wpisujemy poprzedzaj¹c
je przecinkiem. Wybrany kod ¿yczenia
pojawi siê w rekordzie informacyjnym.
Je¿eli ¿yczenie Klienta nie jest ujête
w liœcie ¿yczeñ mo¿na je zawsze dodaæ
poprzez wpisanie go pod kodem „813”
jako ¿yczenie specjalne. Po wpisaniu
odpowiedniego kodu w polu „Linii
wielofunkcyjnej” zostanie wywo³any kod
<L1/813:> gdzie po dwukropku wpisujemy
¿yczenie w jêzyku niemieckim
lub angielskim.
¯yczenie oprócz us³ugi mo¿na przyporz¹dkowaæ do uczestnika stosuj¹c
zamiast kodu <L> kod <T> oznaczaj¹cy
z niemieckiego Teilnehmer-Uczestnik
np. <T3/535>.

Instrukcja obslugi maski rezerwacyjnej
Elektroniczne Systemy Sprzedazy Sp. z o. o.
ul. Supinskiego 1, 52-317 Wroc³aw,
telefon: +48 71 785 92 70, fax: +48 71 785 92 79, internet: www.merlinx.pl

http://tourop.merlinx.pl bez tajemnic...
Ju¿ dziœ mo¿na pobraæ instrukcjê
przegl¹darki http://tourop.merlinx.pl
oraz maski rezerwacyjnej. Zapraszamy
na nasz¹ stronê www.merlinx.pl.
Po wybraniu zak³adki „Serwis” znajd¹
Pañstwo wymienione instrukcje.
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