חבילה דינאמית
חבילה דינאמית הינה חבילה המשלבת טיסות סדירות ובתי מלון ,החבילות נוצרות ומתומחרות בזמן אמת.
המערכת מאפשרת לחפש עסקה ,לסנן תוצאות חיפוש ,לבצע הזמנה ולכרטס כרטיסי טיסה וקבלת שובר מלון.
 .1חיפוש
 .1.1כניסה למסך ההזמנות ובחירה בלשונית Dynamic Pkg
 – Destination .1.2בחירת יעד
 - Date .1.3בלחיצה על אייקון התאריך תפתח חלונית עם אפשרויות נוספות
לחיפוש
 .1.4תאריכון – בחירת תאריך יציאה
 – Departure .1.5בחירת יעד יציאה.
ברירת המחדל ת"א וישנה אפשרות לשנות את יעד ההמראה
Flight Option .1.6
 – Connection .1.6.1בטיסות עם חניית ביניים יש אפשרות לבחור
את זמן חניית הביניים )עד שעתיים  /ארבע שעות(...
 – Airline .1.6.2בחירה של חברת תעופה מסויימת .ניתן לבחור עד 3
חברות תעופה
.1.6.3

 Nightsבחירת מספר לילות בטיסה ובמלון.
ניתן לבחור מספר לילות שונה בין המלון לטיסה.
מספר הלילות במלון יהיה צמוד לתאריך ההגעה של הטיסה.

 – Guests in room .1.6.4מספר נוסעים בחדר )מבוגרים/ילדים(
 Search .1.7לביצוע חיפוש

 .2תוצאות חיפוש
 .2.1סינון תוצאות החיפוש )בצידו השמאלי של המסך( .ניתן לסנן לפי טיסה
ישירה  /חניית ביניים ,ספק טיסות ,מרחק המלון ממרכז העיר ,דירוג
המלון  ,בסיס אירוח ,שם מלון ותקרת תקציב.
 .2.2תצוגת טיסות )בחלקו העליון של המסך( – פרטי הטיסות )יעד ,חב' תעופה ,שעות
טיסות ,מחלקה ומספר מקומות( .בטיסה לא ישירה יוצג יעד הביניים בסוגריים
 .2.3תצוגת עסקאות )בחלקו התחתון של המסך( העסקאות מוצגות מהמחיר
הזול ליקר.
שורת העסקה מציגה :יעד ,מחיר ,מספר לילות ,ספק טיסה ומלון ,שם
מלון ,דירוג ,בסיס אירוח ,מחיר חבילה
מידע על המלון – בלחיצה על שם המלון
מידע על היעד – בלחיצה על שם היעד
מספר עסקה – בהצבעה על מספר העסקה יוצגו פרטי הטיסות המלאים
בלחיצה על המספר תיפתח חלונית עם מידע נוסף ותחילת ביצוע הזמנה.
 .2.4הגדלת תוצאות החיפוש של בתי המלון -לאחר קבלת תוצאות החיפוש הראשונות
המערכת ממשיכה לחפש תוצאות נוספות ומציגה את כל בתי המלון שנמצאו.
בכדי לראות את הרשימה הכוללת יש ללחוץ כל " "Here

 .3חלונית מידע
חלונית מידע כוללת פרטים נוספים על העסקה ותחילת ביצוע הזמנה.
המידע המוצג:
 .3.1פרטי המלון:
 .3.1.1מספר חדרים
 .3.1.2הרכב בחדר
 .3.1.3סוג חדר
 .3.1.4מחיר לחדר
 .3.1.5תקנון דמי ביטול של המלון
 .3.2תמחור עסקה
 .3.2.1מלון בנטו
 .3.2.2טיסות – עמלה על מחיר הטיסה מותאם לחברת התעופה )ברוטו  /נטו(
 SFMמותאם למשרד הנסיעות
 .3.3חוקי כרטיס הטיסה
 –Next .3.4להמשך תהליך ביצוע הזמנה

 .4מסך סגירת הזמנה
 .4.1מסך ביצוע הזמנה כולל:
 .4.1.1פרטי הזמנה
.4.1.1.1

פרטי טיסות מלאים

.4.1.1.2

פרטי המלון

 .4.1.2הוספת פרטי הסוכן
 .4.1.3הוספת פרטי הנוסעים
 .4.2אפשרות לסגירת הזמנה ושליחתה לספק  /פתיחת דוקט כהצעת מחיר

 .5מסך הדוקט
 .5.1כניסה למסך

 Operationובחירת הדוקט הרצוי

 .5.2לחיצה על מספר הדוקט
 .5.3המידע המוצג
 .5.3.1פרטי הסוכן
 .5.3.2פרטי הנוסעים
 .5.3.3פרטי ההזמנה
.5.3.3.1

מידע מלא על הטיסות ותמחור

.5.3.3.2

מידע על המלון ותמחור

 .5.4היסטוריה של הזמנה Docket History -
 .5.5כרטוס
 .5.5.1טיסות  -בשורת פרטי הטיסה ) (Serviceבעמודת Ticket
 .5.5.2הוספת דוא"ל של הלקוח  /סוכן לקבלת כרטיסים
Issue ticket .5.5.3

