Informacje techniczne
Rezerwacje wstępne u GTI POLSKA
oraz SUN & FUN.

Touroperator GTI POLSKA wprowadził
możliwość samodzielnego kasowania
opcji.
Przypominamy, że wszystkie rezerwacje wstępne założone przed godziną
18-tą automatycznie zostaną wykasowane pare minut po godzinie 18-tej.
Natomiast opcja założona po 18-tej
automatycznie wygaśnie po godzinie
24-tej.
W przypadku rezerwacji opcjonalnych
u Touroperatora SUN & FUN, mamy
do czynienia z rezerwacjami
jednodniowymi, które automatycznie
wygasną każdego dnia po godzinie 24.

Akcja UZ i UX u Itaki
Touroperator Nowa Itaka wprowadził dwie
nowe akcje na masce rezerwacyjnej:
<UZ> i <UX>. Służą one do dokonania
zmian w rezerwacji opcjonalnej, które
rzutują jednocześnie na zmianę kwoty
imprezy np. dodanie ubezpieczenia.
W celu zastosowania wspomnianych
akcji należy najpierw nanieść zmianę
(np. przedłużyć terminy pobytu),
a następnie zastosować akcję <UZ>.
Jeżeli system zaakcentuje, że zmiana
jest możliwa i odpowiednio zmieni cenę
za imprezę wtedy należy zastosować
akcję <UX> potwierdzając zmianę.
J e d n o c z e ś n i e p r z y p o m i n a m y, ż e
zmiany nazwisk uczestników w ramach
rezerwacji opcjonalnej nie rzutują na
koszt imprezy. Dlatego też w tym
przypadku korzystamy z akcji <UA>
odpytując system o możliwość edycji
danych, a następnie akcji <U> przy
potwierdzeniu tych zmian.

SZKOLENIA !
Już wkrótce startujemy z serią szkoleń
z systemu rezerwacyjnego MerlinX!
Jednym z najczęściej poruszanych
tematów na Info Tour były szkolenia
z zakresu użytkowania systemu rezerwacyjnego tourop.merlinx.pl oraz maski
rezerwacyjnej Merlin.Web.
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że został ustalony
ramowy plan szkoleń. Planujemy
przeprowadzenie serii szkoleń w kilku
miejscowościach. Szkolenia odbędą się
w salach wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz z dostępem do Internetu.
Każdemu uczestnikowi gwarantujemy
samodzielne stanowisko oraz materiały
szkoleniowe. Zakres szkoleń obejmuje
ofertę tylko polskich touroperatorów.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o nadsyłanie
zgłoszeń do Roberta Zawadzkiego na
adres e-mail: robertz@e-systemy.com.

REZERWACJA ŁĄCZONA

PONIŻEJ RAMOWY PLAN SZKOLEŃ:

Są sytuacje kiedy na jednej rezerwacji
chcemy założyć dwa pokoje. W tym
przypadku posiłkujemy się maską
rezerwacyjną. Poniżej przykład jak
należy skomponować taką rezerwację
dla rodziny 3 osobowej. Rodzina chce
aby zakwaterować ją w pokojach: DBL
oraz SGL.
Po wybraniu interesujacej nas oferty dla
2 osób, dodajemy jako kolejną usługę
- kod hotelu oraz kod pokoju.

HIT w Merlinie !
Agenci, którzy mają z nami podpisaną
umowę oraz z touroperatorem
Neckermann Polska na sprzedaż tylko
oferty HIT, LAST oraz JOKE, mogą
zakładać te rezerwacje już w systemie
Merlin.X.

Następnie zwiększamy ilość pasażerów
w polu <Il.Pas.> oraz kolejno ilość osób
w wybranych usługach. Jednocześnie
przyporządkowujemy osoby do poszczególnych pokoi, zaznaczając która
osoba korzysta z wybranej usługi.
Po uzupełnieniu danych uczestników
oraz płatnika stosujemy akcje <O> jeśli
jest to rezerwcja opcjonalna, lub akcje
<B> jeśli jest to rezerwacja stała.

W celu aktywowania sprzedaży należy
zgłosić do organizatora nasz 9 cyfrowy
numer agencyjny, który uzyskają Państwo
dzwoniąc pod numer +48 71 785 92 70
lub pisząc na adres e-mail:
robertz@e-systemy.com.

TERMINY

MIASTA

14.05.2008
15.05.2008
16.05.2008
27.05.2008
28.05.2008
04.06.2008
05.06.2008
06.06.2008
08.07.2008
09.07.2008
10.07.2008
11.07.2008
15.07.2008
16.07.2008
22.07.2008
23.07.2008
24.07.2008

KATOWICE
KRAKÓW
TARNÓW
WARSZAWA
ŁÓDŹ
GDAŃSK
OLSZTYN
BIAŁYSTOK
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
POZNAŃ
ZIELONA GÓRA
WROCŁAW
LEGNICA
LUBLIN
RADOM
CZĘSTOCHOWA

Bardzo cieszymy się z możliwości bezpośredniego spotkania z Państwem.

Zapraszamy i zachęcamy
do Rezerwacji...

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY SP. Z O.O. Adres: ul. J.Supińskiego 1, 52-317 Wrocław
Tel.: +48 71 785 92 70 • Fax: +48 71 785 92 79 • E-mail: sprzedaz@e-systemy.com
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00.

