Dragi colegi,
Avem placerea de a va prezenta in cele ce urmeaza principalele functionalitati ale noii versiuni
IRIS.plus 10.2

I.

Holidaymatcher (Urlaubsmatcher) 2.0 activ acum si in modulul Package
Similar cu modulul Accomodation, primul tab activ acum in modulul Package este de
asemenea Holidaymatcher 2.0. Meniul clasic de Package se poate accesa in al doilea tab.
• Design-ul si functionalitatea meniului de Holidaymatcher 2.0 sunt bineinteles in esenta
aceleasi pentru modulul de Package cat si pentru modulul Accomodation.
•

Sa facem un refresh pe cele mai importante elemente:
Pagina de INPUT:

[1] Perioada de calatorie poate fi atat fixa (earliest start date si latest end date sunt datele
fixe de decolare si aterizare care compun durata fixa din celula duration) cat si flexibila (se poate
indica prima data posibila de plecare si ultima data posibila de retur iar in celula duration se poate seta

cautarea atat pentru numar fix de nopti in intervalul indicat
utilizand scroll-ul gradat, in functie de preferintele turistilor.

cat si pentru numar flexibil de nopti,

[2] In Campul Departure airports se poate initia cautarea cu:
a. indicarea unui aeroport de decolare
b. indicarea mai multor aeroporturi de decolare in functie de preferinte
c. fara a indica vreun aeroport de decolare. Salutam aceasta noua functionalitate deosebit de utila si
practica ☺.
NOTA: Toate campurile din pagina de input care permit editare (aeroporturi de decolare, destinatie,
features) vor prelua input-ul doar cand este identificat si selectat din rezultate.

[3] Cu un simplu click pe simbolul

din dreptul listei de aeroporturi, se vor salva optiunile
introduse. Aceasta functionalitate va ajuta sa pastrati salvate variantele de aeroporturi de plecare pe
care le vizati in mod constant in cautari (spre exemplu cele catre care aveti zboruri directe de
conexiune din Romania) pana la stergerea manuala a acestora.

[4] Filtrul pentru zbor direct il puteti aplica usor cu bifa pe caseta Direct flight. Primim cu bucurie
acest nou filtru care in sfarsit functioneaza ☺.
!!! Iata cat de practic se poate lucra acum un pachet cu zbor direct si cat de usor se pot
rezultatele dorite fara a fi necesar sa introducem nici macar un aeroport de decolare.

obtine

[5] Destinatia/Reiseziele, permite un numar indefinit de criterii de cautare din toate categoriile
posibile (codul de 3 litere, numele statiunii, numele regiunii, numele tarii, numele sau codul de hotel)
[6] Features sau caracteristicile “soft” ale solicitarii pot fi bifate dintre cele predefinite cat si
completate manual in campul aferent
Mecanismul de procesare a sistemului in vederea filtrarii rezultatelor dupa aceste criterii soft, are la
baza continutul din Produkt Info si Content.plus. De exemplu pentru un criteriu precum Honeymooners,
sistemul aduce toate rezultatele care in Produkt Info au mentionate diferite facilitati pentru turistii din
aceasta categorie. Pentru un criteriu cum ar fi Junge Leute (=tineri), este posibil sa nu fie mentionat in
mod expres in descrierea hotelurilor rezultate la o astfel de cautare (Produkt Info) insa asa cum
spuneam, sistemul se alimenteaza si cu alte elemente din continutul vast de informatii din
Content.plus.
Asadar mecanismul este eficient insa nu suplineste verificarea si intelegerea de catre consultantul de
turism a prezentarii pe larg a hotelului din Produkt Info.

[7] In acest stadiu, numarul de rezultate match-uite (hits) afisate aici nu sunt inca verificate din
punct de vedere al disponibilitatii. Acest proces va avea loc la un pas urmator dupa afisarea
rezultatelor.

Pagina de REZULTATE:

[1] Numarul de rezultate posibile poate sa difere fata de numarul de rezultate disponibile. In
aceasta zona sistemul afiseaza cate rezultate sunt disponibile din totalul de hits.
[2] In partea stanga a ecranului, rezultatele disponibile sunt organizate intr-o statistica organizata
pe mai multe categorii de informatie dupa cum urmeaza:
- TUI Reisewelten (TUI Travel Worlds); Hotelmarke/-konzept (TUI brand and concept hotels);
Hotelkategorie (categorie hotel); Gesamtreisepreis (pret total); Zielgruppe (grup tinta);
Unterbringungsart (tip de cazare); Lage (pozitionare); Ausstattung (dotari); Zielflughafen (aeroport de
destinatie); Ort (pozitionare).
Categoriile sunt standard in timp ce continutul poate fi diferit de la o cautare la alta, in functie de
criteriile introduse in pagina de input.
Aceasta statistica este foarte utila in pagina de rezultate pentru ca permite aceasta filtrare ulterioara
direct din rezultate.

[3] Asa cum suntem obisnuiti, cu mouse over atat pe tariful total cat si pe perioada de calatorie de
pe linia de oferta ,se poate observa cu usurinta numarul de nopti de cazare la destinatie incluse in
pachet. (Nu omiteti aceasta verificare!)
[4] Pachetele marcate cu simbolul
sunt produse de la touroperatorii dinamici de tip X-TO (XTUI;
X1-2Fly, X Discount Travel) si pentru acestea este necesara initierea manuala a verificarii
disponibilitatii, a tarifului si a programului de zbor cu click pe Refresh flight times and prices.
[5] Ca si pana acum, ofertele din pagina de rezultate sunt livrate dupa criteriul cel mai bun pret
disponibil cu confirmare imediata.
Alte optiuni de zbor, variante de camera, tip de masa, durata sejur se pot verifica cu ajutorul
butonului:
Variations -> airports
flight time
room/boarding
provider/duration

In sectiunea Flight time sunt afisate acum si variantele de zbor stop sales pentru o mai buna
orientare.
Zborurile X3 (TUIFly) si EWG (Eurowings) sunt marcate cu flag
pentru a fi scoase in
evidenta si pentru a genera focus la vanzare. Acest focus de vanzare nu afecteaza functionalitatea
principala a sistemului, aceea de a concepe rezultatele de pachet la comanda de Vacancy, selectand
cea mai ieftina component de zbor disponibila la momentul cautarii.

[6] Functia calendar este bineinteles prezenta si in Holidaymatcher Package, cu aceeasi
functionalitate ca si in Holidaymatcher Accomodation. Sistemul calculeaza si afiseaza tariful total pentru
fiecare zi de plecare posibila, bineinteles in functie de datele de calatorie introduse in pagina de input.
Un astfel de afisaj este relevant in special cand datele de calatorie si/sau durata sunt flexibile din
perspectiva turistului.
Perioada de calatorie a ofertei s-a deschis afisajul calendar este evidentiata in orange.
Zilele de plecare pentru care tariful total de pachet este cel mai convenabil, sunt evidentiate cu bold.

II.

Termen NOU de optiune rezervari pachete

Va introducem urmatoarea modificare cu privire la termenul de optiune la rezervarile de pachet in
IRIS.plus: nu mai putem avea certitudinea ca o functionalitate generala asupra optiunii de 3 zile
lucratoare pentru rezervarile de pachet.
Putem avea in continuare termen de optiune 3 zile lucratoare dar in acelasi timp exista si foarte multe
situatii in care termenul de optiune pentru rezervari de pachet este in aceeasi zi pana la ora 20:00.
Termenul de optiune poate fi descoperit doar pe o rezervare deja efectuata conform indicatiilor din
sistem. Asadar termenul de optiune afisat pe rezervarile din sistem este intotdeauna corect si de
referinta.
Acesta este fluxul operational simplificat. Sa nu uitam de conditia de baza a posibilitatii efectuarii unei
rezervari optionale, respectiv data procesarii rezervarii este cu mai mult de 30 de zile fata de data de
calatorie.
La capitolul detalii, putem preciza urmatoarele:
A. Pachetele cu zbor charter, conform indicatiilor touroperatorilor, ar trebui sa aiba termen de
optiune de 3 zile lucratoare
B. Pachetele cu zbor de linie sunt de 2 categorii:
1. Pachet cu zbor de linie cu locuri luate in allotment
➔ In acest caz, termenul de optiune va fi de 3 zile lucratoare. Extinderea termenului de
optiune nu este posibila.
2. Pachet cu zbor de linie fara locuri luate in allotment
➔ termenul de optiune pentru astfel de pachete (in cazul in care sunt cel putin 30 de zile pana
la plecare), este in aceeasi zi la ora 20:00 conform mesajului afisat pe rezervarile din
sistem. Din cauza restrictiilor tarifare pentru astfel de zboruri, termenul de optiune standard
de 3 zile lucratoare nu mai este posibil.

Singura sectiune in care poate fi identificat ce tip decontractare a zborului de linie avem in pachet, este
in Reservation Details, asadar pe o rezervare deja existenta.
In cazul unui pachet cu zbor de linie cu locuri luate in allotment vom avea: Status: OK

In cazul unui pachet cu zbor de linie fara locuri luate in allotment vom avea si un numar de PNR:

Va rugam sa aveti in vedere aceste detalii cand informati clientii si procesati rezervarile.
Va stam cu drag la dispozitie in continuare daca aveti intrebari sau nelamuriri.

Mult succes in ofertare si spor la vanzare
Cu drag,
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