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Este cea mai nouă soluție pentru agențiile de turism din România! 
Este cea mai competitivă soluție pentru gestiunea internă și 
prezența online a agențiilor vânzătoare de pachete turistice.

OO soluție dezvoltată integral în România, în parteneriat cu 
agențiile de turism și care se bazează pe cel mai avansat sistem 
CMS de tip WYSIWYG, un produs deasemenea românesc: „Web3 
CMS”, care are ca avantaj reducerea substanțială a costurilor de 
administrare și de conținut ale platformei dvs. online.

EsteEste o soluție modulară, complet configurabilă și scalabilă pentru 
nevoile oricărui operator, de la agențiile revânzătoare la marii 
tour-operatori.

DorimDorim să vă prezentăm modulele acestei aplicații și 
funcționalitățile aferente, pentru a vă ajuta să înțelegeți și să 
configurați soluția noastră în funcție de necesitățile afacerii 
dumneavoastră. La orice configurație se adaugă profesionalismul 
și experiența noastră.



VANZARI

Introducerea în sistem a pachetelor turistice generice

Front-end IBE pentru turiști cu configurare camere și pasageri
Preluarea comenzilor în sistem On-Request

Preluarea automată a pachetelor turistice de la o gamă de 
tour-operatori din România, cu:

tarife, tarife promoționale, calcul de preț

configurații camere, pasageri

extra-opțiuni



GESTIUNE

Gestiunea clienților

Gestiunea comenzilor

Rapoarte de vânzări

Emitere automată contract

Conturi personale pentru clienți

Convertor valutar

Plată onlinePlată online

Facturare automată

Modificare comenzi, facturi incrementale

Gestiunea plăților incluzând program de plăți parțiale
Rapoarte financiare

Rapoarte de profitabilitate



TOUR
OPERATOR

Introducere în sistem, configurare și vânzare pachete proprii:
Pachete de tip sejur

Pachete de tip circuit
Incluzând gestiunea disponibilităților și scheme tarifare

Convertor valutar

Plată online

Exportul ofertei proprii în format electronic pentru preluare de 
către parteneri revânzători

Modul afiliați:

Conturi proprii parteneri

Calcul de comisioane cu nivele de afiliere

Gestiunea financiară a relației cu afiliații



Suntem o echipă tânără și ambițioasă, cu peste 10 ani de 
experiență internațională în dezvoltarea de soluții online pentru 
turism. Scopul nostru este de a oferi turiștilor o experiență nouă și 
încântătoare în online, iar operatorilor unelte și canale de vânzări 
care să facă afacerea lor mai competitivă și în același timp unică și 
personală.

DorimDorim să vă avem parteneri în viziunea noastră de a reinventa 
online-ul turistic!



YOUR AGENCY’S 360O STORY

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informaţii detaliate despre celelalte 
programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


