WEBSERVICE
Jako pierwszy polski system rezerwacyjny 7 lat temu wprowadziliśmy interface,
umożliwiający sprawdzanie a zarazem
dokonywanie rezerwacji online.
Niezmiernie nam mi ł o z faktu, i ż
w mi ę dzyczasie wielu z Pa ń stwa
zaimplementowało nasz DLL we
własnych programach.
Siedmioletnie doświadczenie, zdobyte
w sektorze rezerwacji online, przyczyniło się do zaprogramowania przez nas
nowego, lepszego, a zarazem łatwiejszego w użyciu interface do systemu
Merlin.X, bazującego na WEBSERVICE
(WSDL).
Na naszej stronie internetowej
www.merlinx.pl/serwis.htm umieszczona
zosta ł a dokumentacja, umo ż liwiaj ą ca
skorzystanie z nowej wersji interface,
do czego serdecznie Państwa zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska MERLIN.X
podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych

TT Warsaw Tour&Travel.
Na stoisku będą Państwo mogli nie tylko
otrzymać nasze gadżety, ale również zapoznać się
z naszymi nowościami.
W tym roku oprócz systemu rezerwacyjnego Merlin.X
demonstrować będziemy nasz najnowszy produkt:
wyszukiwarkę MERLIN.X na stronę biura podróży
oraz oferty kolejnych pozyskanych dla
Państwa organizatorów.

25 - 27.09.2008, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

AKTYWACJA NOWEGO ORGANIZATORA W SYSTEMIE
Drodzy Agenci,
jeżeli do grona naszej listy operatorów dołącza kolejny Organizator w celu aktywacji
sprzedaży jego oferty prosimy do nas to zgłaszać, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Organizatora lub też pisząc na merlinsupport@e-systemy.com.

Uwaga: Stary serwis b ę dzie dzia ł a ł
jeszcze do 31.10.2009 !
W celu otrzymania haseł dostępu prosimy
o przesyłanie zgłoszeń e-mail na adres:
karolinam@e-systemy.com.

Flight Express
gotowy do pracy....
Dzięki bardzo przyjaznej i intuicyjnej
masce rezerwacyjnej otrzymują Państwo
w systemie FlightExpress możliwość
wyszukiwania i rezerwowania biletów
lotniczych, wśród nich tanich linii
lotniczych, linii czarterowych, taryf
publikowanych i negocjowanych oraz
biletów dystrybuowanych przez konsolidatorów biletów lotniczych, w tym
wiodącego polskiego konsolidatora,
firmę Hurra. Na naszej stronie mogą
Państwo odnaleźć przykładową umowę
z tym konsolidatorem http://www.merlinx.pl/
PDF/Umowa_Agencyjna_FlightExpress.pdf.

Mają Państwo pytanie dotyczące
naszego produktu? Chętnie oddzwonimy!
Wystarczy kliknąć na link Callback aby
rozesłać Państwa pytanie do wszystkich
naszych pracowników “help desku”.
Wystarczy wpisać osobę kontaktową
z którą powinniśmy się skontaktować
oraz zadać nurtujące Państwa pytanie.
Nasze biuro czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 09:00-18:00 oraz
w sobotę w godz. 09:00-12:00.

Zapraszamy!
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.

