Nowa instrukcja wyszukiwarki
tourop.merlinx.pl dostępna w PDF-ie.
Zastanawiają się Państwo między
innymi jak założyć rezerwację złożoną
z 2 pokoi na jednej rezerwacji?
Wystarczy odwiedzić naszą stronę
i pobrać instrukcję obsługi wyszukiwarki
http://tourop.merlinx.pl.
Zachęcamy do lektury.

REWE Touristik GmbH
W systemie tourop.merlinx.pl jak narazie
w masce rezerwacyjnej Merlin.X.web
można rownież dokonywać rezerwacji

touroperatorów grupy REWE Touristik
GmbH czyli: ITS, LTU, TJAEREBORG,
JAHN REISEN. W celu aktywowania
dostępu prosimy o kontakt.

Objasnienie statusów rezerwacji

TRAVEL AGENT CARD

Status rezerwacji informuje o obecnym
stanie rezerwacji.
W systemie http://tourop.merlinx.pl
wyróżniamy następujące oznaczenia:

Specjalnie dla Agentów Merlin.X wprowadzamy możliwość otrzymania
TRAVEL AGENT CARD − karty identyfikacyjnej pracownika biura podróży.

OK - rezerwacja stała
OP - rezerwacja opcjonalna (długość
trwania opcji zależy od operatora)
RF - rezerwacja stała (potwierdzona
rezerwacja opcjonalna)
RQ - rezerwacja na zapytanie (wymaga
potwierdzenia od touroperatora,
rezerwacja wiążąca)
XX - rezerwacja anulowana
Jeżeli chodzi o rezerwacje stałą to
pomiędzy statusem RF a OK można
postawić znak równości <RF=OK>.
Status <RF> interpretujemy w ten sposób,
że jest to rezerwacja stała z tym, że
uprzednio była rezerwacją wstępną.

PODZIĘKOWANIA
Drodzy Agenci,
Chcielibyśmy przede wszystkim
podziękować za Państwa zaangażowanie
i dotychczasową współpracę. Mamy
nadzieję, że zdają sobie Państwo sprawę,
że również dzięki Państwa opiniom
osiągnęliśmy dotychczasowy sukces.
W dużej mierze powstaje i jest modyfikowana
nowa odsłona systemu
tourop.merlinx.pl. W związku z tym,
jeżeli mają Państwo jakieś sugestie
chętnie wysłuchamy wszystkich rad,
aby system stał się narzędziem szytym
na miarę Państwa oczekiwań.
Wszelkie propozycje prosimy kierować
do kolegi Wojtka Dąbrowskiego na adres
e-mail: wojtekd@e-systemy.com.

Profity TRAVEL AGENT CARD:
− karta identyfikująca przy study tours
− uczestnictwo online w forum
pracowników biur podróży
− zbieranie mil za sprzedaż ofert
wszystkich Touroperatorów
− zniżki w hotelach i przy wynajmie aut
− możliwe zakupy przez zdobyte mile
− łatwa identyfikacja u organizatorów
oraz szybki dostęp do wszystkich
mailingów od Touroperatora

PREZENTACJE
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.

Identyfikuj się
z branżą
i łap zniżki!

PONIŻEJ RAMOWY PLAN SZKOLEŃ:
TERMINY

MIASTA

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

SZCZECIN
BYDGOSZCZ
POZNAŃ
ZIELONA GÓRA
WROCŁAW
LEGNICA
LUBLIN
RADOM
CZĘSTOCHOWA

Bardzo cieszymy się z możliwości bezpośredniego spotkania z Państwem.

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.

