AKTYWACJA NOWEGO
ORGANIZATORA W SYSTEMIE
Drodzy Agenci, je¿eli do grona naszej
listy operatorów do³¹cza kolejny
Organizator w celu aktywacji sprzeda¿y
jego oferty prosimy do nas to zg³aszaæ,
wype³niaj¹c formularz rejestracyjny na
stronie Organizatora lub te¿ pisz¹c na
merlinsupport@e-systemy.com.

WEBSERVICE

Merlin.X, bazujàcego na WEBSERVICE
(WSDL).

Jako pierwszy polski system rezerwacyjny 7 lat temu wprowadziliúmy interface,
umoýliwiajàcy sprawdzanie a zarazem
dokonywanie rezerwacji online.
Niez mier ni e nam miùo z fak tu, iý
w miædzyczasie wi elu z Pa ñstwa
zaimplementowaùo nasz DLL we
wùasnych programach.

Na naszej stronie internetowej
www.merlinx.pl/serwis.htm umieszczona
zosta ùa dokumentacja, umoýliwiajàca
skorzystanie z nowej wersji interface,
do czego serdecznie Pañstwa zapraszamy.
Uwaga: Stary serwis bædzie dziaùaù
jeszcze do 31.10.2009 !

Siedmioletnie doúwiadczenie, zdobyte
w sektorze rezerwacji online, przyczyniùo siæ do zaprogramowania przez nas
nowego, lepszego, a zarazem ùatwiejszego w uýyciu interface do systemu

W celu otrzymania haseù dostæpu prosimy
o przesyùanie zgùoszeñ e-mail na adres:
karolinam@e-systemy.com.
Liczymy na aktywny odzew - wszelkie
Pañstwa sugestie i uwagi.

Kolejna nowoœæ w systemie.
W ramach jednego operatora, po
wybraniu odpowiedniego hotelu
i klikniêciu na „Szczegó³y”, system
odnajduj¹c podobn¹ ofertê wyekspo-

nuje j¹. Czêsto bywa tak, ¿e na dany
hotel obliguj¹ 2, 3, a nawet wiêcej ofert.
W czym tkwi ró¿nica system zaakcentuje
wyró¿niaj¹c taki szczegó³ „na czerwono”.
Bywa tak, ¿e oferta ró¿ni siê form¹
wy¿ywienia a dop³ata to zaledwie 30z³ od
osoby...

Nowa wersja IRIS+
Ju¿ niebawem zostanie wprowadzona
nowa wersja systemu rezerwacyjnego
Iris+. Wersja 3.2.1 zawiera najnowsze
technologie w zakresie systemu.
Z pewnoœci¹ ucieszy równie¿ wszystkich
fakt, ¿e aktualizacja bêdzie przeprowadzana automatycznie.

Maska rezerwacyjna WEZY, PEGA
Maska rezerwacyjna jako nasz modu³
pomocniczy pozwala dokonywaæ wielu
po¿ytecznych akcji. Jednak nie wszyscy
touroperatorzy maj¹ wszystkie akcje
dostêpne na tej¿e masce. Tak na przyk³ad Wezyr Holidays i Pegas Touristik,
ostatnio dodani touro peratorzy, nie
posiadaj¹ akcji F, G, H, V.

Jednak w przysz³oœci na pewno
ulegnie to zmianie. Lista dostêpnych
akcji w masce rezerwacyjnej dla
wszystkich operatorów widoczna jest
pod znakiem nawigacyjnym <lupa>
obok pola <Wybierz akcje>.

Flight Express
gotowy do pracy....
Dziêki bardzo przyjaznej i intuicyjnej
masce rezerwacyjnej otrzymuj¹ Pañstwo
w systemie FlightExpress mo¿liwoœæ
wyszukiwania i rezerwowania biletów
lotniczych, wœród nich tanich linii
lotniczych, linii czarterowy ch, taryf
publikowanych i negocjowanych oraz
biletów dystrybuowanych przez konsolidatorów biletó w lotnicz ych, w tym
wiod¹cego polskiego konsolidatora,
firmê Hurra. Na naszej stronie mog¹
Pañstwo odnaleŸæ przykladow¹ umowê
z tym konsolidatorem http://www.merlinx.pl/
PDF/Umowa_Agencyjna_FlightExpress.pdf.
Zapraszamy do wspó³pracy.

Maj¹ Pañstwo pytanie dotycz¹ce
naszego produktu? Chêtnie oddzwonimy!
Wystarczy klikn¹æ na link Callback aby
rozes³aæ Pañstwa pytanie do wszystkich
naszych pracowników “help desku”.
Wystarczy wpisaæ osobê kontaktow¹
z któr¹ powinniœmy siê skontaktowaæ
oraz zadaæ nurtuj¹ce Pañstwa pytanie.
Nasze biuro czynne jest od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 09:00-18:00 oraz
w sobotê w godz. 09:00-12:00.

Zapraszamy!
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.

