Informacje techniczne
A wiesz, ¿e...

Od 06.09.2007r. oferta „Zima 2008”
touroperatorów TUI Poland oraz
Scan Holiday jest dostêpna w systemie
rezerwacyjnym IRIS+ pod nastêpuj¹cymi
nowymi kodami katalogów:

Kwestia wydruków
Rozwi¹zanie problemu z drukowaniem
potwierdzeñ, zestawieñ ze stron www.
Chcesz wydrukowaæ potwierdzenie
podró¿y w systemie Iris+ - klikasz
drukuj i... nic, otwierasz zg³oszenie
innego touroperatora i... nic.
Co siê dzieje? Powodem takiej sytuacji
s¹ tak zwane Popup-y czyli blokowanie
wyskakuj¹cych okienek w przegl¹darce
internetowej.

Zmiany katalogów w TUI Poland!

Nowa forma
wy¿ywienia
u Sun & Fun.
Touroperator SUN & FUN doda³ now¹
formê wy¿ywienia: Ultra All Inclusive
oznaczon¹ literk¹ Q.
Jest to formu³a All Inclusive + alkohole
importowane + fryzjer i masa¿
(fryzjer i masa¿ raz na pobyt).

PM:PL – polskojêzyczne katalogi TUI
PM:PS – katalogi Scan Holiday
PM:PF – sam przelot z wylotami z Polski
Katalogi niemieckojêzyczne TUI
pozostaj¹ bez zmian.

Podczas standardowego przegl¹dania
stron, blokowanie wyskakuj¹cych
reklam jest doœæ przydatne, ale nie
w przypadku korzystania z systemu
rezerwacyjnego Merlin.
Jest na to sposób, wystarczy klikn¹æ
na ten link http://www.merlinx.pl/
Problemy_z_drukowaniem.pdf oraz
wykonuj¹c opisane tutaj czynnoœci
uporacie siê Pañstwo z problemem,
który... mo¿e blokowaæ Wasze zyski.

W przegl¹darce tourop.merlinx.pl
znajduje siê link „Lista rezerwacji”.
Wszystkie rezerwacje do realizacji s¹
widoczne na pierwszym planie.
Natomiast rezerwacje które ju¿ odby³y
siê mo¿na odnaleŸæ w module listy
rezerwacji archiwalnych.

...u nas mo¿esz

SprawdŸ szybko dostêpnoœæ oferty!

porównaæ oferty!

Lista rezerwacji

Maska rezerwacyjna
bez tajemnic.
Ju¿ dziœ mo¿na pobraæ instrukcjê
maski rezerwacyjnej. Zapraszamy na
nasz¹ stronê: www.merlinx.pl.
Po wybraniu zak³adki Serwis znajd¹
Pañstwo instrukcjê maski
rezerwacyjnej Merlin.X.

Nowa funkcja w tourop.merlinx.pl.

Touroperatorzy walcz¹ o Klienta, ka¿dy
oferuje rewelacyjne oferty, a Twój Klient
ma zawrót g³owy w wyborze wymarzonej
wycieczki. Jak mu pomóc? To proste!
Interesuj¹ce nas oferty dodajemy do
obejrzanych klikaj¹c na znak „+”
widniej¹cy po lewej stronie oferty.
Nastêpnie wystarczy zaznaczyæ link
„Porównaj oferty”.Wtedy te¿
otworzy siê okno, w którym obok
nazwy hotelu i touroperatora mamy
zdjêcie hotelu, rodzaj transportu, cenê
imprezy dla jednego uczestnika,
wy¿ywienie, d³ugoœæ pobytu oraz
wykres cenowy który informuje nas
o cenie imprezy w ró¿nych okresach
czasu.
Oferty mo¿emy wydrukowaæ po
klikniêciu na link „Drukuj”.
Oczywiœcie sami okreœlamy kryteria które
maj¹ byæ uwzglêdnione przy wydruku
zestawionych imprez.

Przed wejœciem na ofertê sprawdzisz
jej dostêpnoœæ. Po wyszukaniu oferty,
znak po prawej stronie podpowie,
czy rezerwacja jest mo¿liwa.
Szybki dostêp do wolnych ofert to
wiêksza ich sprzeda¿. Maj¹c to na
uwadze, informujemy o nowej funkcji
u touroperatorów: SUN & FUN,
NOWA ITAKA, SELECTOURS,
A L F A S TA R , G T I P O L S K A
i SKY CLUB.

O dostêpnoœci wyszukanej oferty
dowiesz siê w jednej chwili.
Po okreœleniu preferencji Klienta
system przedstawi zestawienie ofert.
Widoczny z prawej strony znak
podpowie, czy rezerwacja jest mo¿liwa
na dan¹ chwilê. W przypadku braku
w o l n ych m i e j sc o fe r ta z o s ta j e
automatycznie przekreœlona.
Staramy siê u³atwiæ Wam pracê...
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