NECKERMANN POLSKA – OPIS AKCJI <BC> ORAZ KOD ¯YCZENIA <599>

Wielka trasa koncertowa
Merlin.X 2008
Drodzy Agenci,
Zespó³ Merlin.X zbiera si³y i przygotowuje siê do wielkiej trasy koncertowej,
prezentacji, podczas których zaproszeni
goœcie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ nie tylko
poznania systemu Merlin.X, wszystkich
dostêpnych w nim funkcji, ale tak¿e
nowych produktów, których posiadanie
jest dziœ nieodzownym elementem
n o w o c z e s n e g o b i u r a p o d r ó ¿ y.
Swoje prezentacje przewidujemy
w styczniu, lutym oraz marcu 2008 roku
w nastêpuj¹cych miastach Polski:
Wroc³aw, Gdañsk, Gdynia, Sopot,
Koszalin, S³upsk, Elbl¹g, £ódŸ, P³ock,
Gliwice, Katowice, Czêstochowa,
Rybnik, Jelenia Góra, Toruñ, Rzeszów,
Szczecin, Opole, Zielona Góra, Bytom,
Bydgoszcz, Olsztyn, Bia³ystok, Lublin,
Legnica, Kraków, W³oc³awek, Kalisz,
Gorzów Wielkopolski, Grudzi¹dz,
Wa³brzych, Zabrze, Tychy, Sosnowiec,
Tarnów, Bielsko-Bia³a, Jaworzno,
Ruda Œl¹ska, Nowy S¹cz, Radom.

AKCJA <BC>
Akcja <BC> jest stosowana w przypadku,
gdy system przedstawia istotne
informacje dotycz¹ce wybranej oferty
np. remont basenu w wybranym hotelu itp.
Nale¿y wtedy zapoznaæ siê z informacj¹
oraz przekazaæ j¹ Klientowi. Za³o¿enie
rezerwacji akcj¹ <BC> jest tak samo
obowi¹zuj¹ce jak akcja <B>
i nie wp³ywa na jej formê.
£¥CZENIE REZERWACJI
Syst em daj e mo¿ liwoœ æ po³ ¹c ze ni a
ze sob¹ rezerwacji. Je¿eli zak³adamy kilka
rezerwacji dla uczestników podró¿uj¹cych

wspólnie warto wtedy przyporz¹dkowaæ
i tym samym po³¹czyæ te rezerwacje.
Po za³o¿eniu wszystkich rezerwacji
w systemie, nale¿y jedn¹ z nich
przywo³aæ w masc e rezerwacyjnej
i wtedy w polu „Uwagi” wpisaæ kod
¿yczenie <L1/599> oraz zastosowaæ
akcjê <UA>. Nastêpnie w pasku
wielofunkcyjnym zostanie wywo³any
odpowiedni zapis gdzie wystarczy
wpisaæ drugi numer rezerwacji oraz
w celu potwierdzenia zastosowaæ
akcjê <U>. W przypadku wiêkszej iloœci
rezerwacji, pierwsz¹ rezerwacje
przyporz¹dkowujemy z drug¹, drug¹
z trzeci¹, tworz¹c tzw. ³añcuszek
rezerwacji.

Zmiany w przegladarce ofert
W celu poprawienia efektywnoœci
œwiadczonych przez nas us³ug,
dokonaliœmy zmiany w sposobie
uruchamiania przegl¹darki ofert
wszystkich touroperatorów.
Z dniem 19.11.2007 nast¹pi³o
wy³¹czenie maski rezerwacyjnej
Merlin.Pl, któr¹ zast¹pi³a wersja
internetowa ("webowa")
- http://tourop.merlinx.pl. Dojœcie do
systemu rezerwacyjnego jest ju¿
mo¿liwe teraz, z ka¿dego miejsca,
o ka¿dym czasie, poprzez nasz¹
stronê internetow¹ www.merlinx.pl
(zak³adka "Logowanie").
Umo¿liwia to sprawniejsze i szybsze
aktualizowanie, doskonalenie naszego
produktu, tak aby Wasza praca by³a
bardziej wydajna i przyjemna. Wersja

“webowa" za wi er a miêd zy inn ymi
te same funkcje oraz mo¿liwoœci co
poprzednie maski rezerwacyjne, podane
jednak w bardziej przyjaznej formie
graficznej oraz z dodatkowymi
udogodnieniami, jak spis wszystkich
kodów akcji i poleceñ. Jest ona równie¿
bardziej funkcjonalna i intuicyjna.
Nie zmienia siê sam proces rezerwacji
przez nasz¹ przegl¹darkê.
Mog¹ Pañstwo korzystaæ równie¿
z dobrodziejstw maski rezerwacyjnej.
Umo¿liwia ona miêdzy innymi:
dokonywani e rezerwacj i z³o¿onych,
sprawdzanie dostêpnoœci miejsc
w samolocie, czy hotelu. Stanowi to
o tym, ¿e i tak du¿y wachlarz mo¿liwych
do wykonania kombinacji rezerwacji,
siê powiêksza.

Mamy nadziejê, ¿e zaszczyc¹ nas
Pañstwo swoj¹ obecnoœci¹.
O dok³adnych datach prezentacji
poinformujemy Pañstwa ju¿ niebawem.

Nowy rok z now¹ wersj¹
tourop.merlinx.pl.

Z myœl¹ o idealnym dopasowaniu
systemu Merlin.X do Pañstwa potrzeb,
informujemy, i¿ z dniem 03.01.2008
planujemy wprowadziæ zmianê szaty
graficznej dotychczasowej maski.
A wszystko po to, by system ten
dysponowa³ nie tylko doskona³¹
funkcjonalnoœci¹ ale i równie¿ cieszy³
Pañstwa oko.
Zupe³nie nowy wygl¹d, lepsza funkcjonalnoœæ wyszukiwarki, dodatkowe
funkcje wspieraj¹ce sprzeda¿.
To atuty, które ju¿ niebawem zauwa¿¹
Pañstwo, loguj¹c siê do Merlin.X.
Tym czasem w celu podejrzenia
zapowiadanych zmian zachêcamy do
sprawdzenia wersji testowej
na
testtourop2.merlinx.pl, gdzie
uaktywniliœmy Pañstwa dotychczasowy
login i has³o.

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDA¯Y SP. Z O.O. Adres: ul. J.Supiñskiego 1, 52-317 Wroc³aw
Tel.: +48 71 785 92 70 • Fax: +48 71 785 92 79 • E-mail: sprzedaz@e-systemy.com
Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 09:00-18:00.

