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2018 Travelium travel and hospitality ERP System

@  Bemutatkozás

A Travelium több, mint turisztikai szoftver, amely nagyszerűen alkalmazkodik a kor technológiai 
követelményeihez és az alapvető turisztikai modulokon túl a vállalkozás hatékony működését 
biztosítja.

A mai vállalatirányítási rendszerekben már alapkövetelmény, hogy rugalmasan, a cég profiljához 
igazítva, automatizmusok által szolgálja ki a vállalati igényeket és a lehetőségekhez mérten a legtöbb 
humánerőforrás igényt szabadítsa fel. A Travelium szoftver hatékonyan támogatja a belső- és külső 
kommunikációt, a munkaügyet-, a pénzügyet, kontrolling feladatokat lát el, korlátlan weboldalt 
lehet általa menedzselni és még számos olyan funkcióval büszkélkedhet, amely funkcionalitása 
révén kitűnő segítő társ az értékesítésben.
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Menedzsment

Üzleti célok
Alapvető üzleti cél a központi adatbázisra épülő-, minél hatékonyabb értékesítés és a legmagasabb 
árbevételi lehetőség megteremtése. A szoftver kulcsszava a hatékonyság.

A hatékony értékesítés támogatás mellett kiemelt szerepet kap az értékesítési adatokból kinyerhető 
vezető információk vizuális megjelenítése, valamint a folyamatok maximálisan cégre szabott 
automatizálása.

Naprakészség
A turisztikai- és kereskedelmi piacon ami állandó, az a változás. A Travelium szoftver egyik erőssége 
a folyamatos piaci igények kiszolgálása. A Travelium mögött álló apparátus fejlesztései nem csak 
lépést tartanak, de megelőzik a piaci igényeket! Minden rendszerfejlesztést a naprakészség- és a 
hatékonyságnövelés szemlélete jellemez. Ezért a Travelium rendszer felhő alapú (bárhonnan a 
világból és bármikor online elérhető) és responsive weboldalakat (bármilyen felületen megélő 
weboldalakat pl. okostelefon, tablet, laptop..) szolgál ki. Naprakészen követi a legfrissebb jogi 
előírások, az adatvédelemmel kapcsolatos újítások (GDPR), valamint a helyi adóhatóság előírásait, 
útmutatásait.

Kimutatások
A jó vezetői döntés meghozásához naprakész és átlátható statisztikai adatokra támaszkodhat a 
Travelium rendszert használó vezető. Minden munkafolyamatot könnyedén áttekinthet a 
menedzsment összevont felületeken, amelyet akár alkalmazottra, akár munkaterületre is szűkíthet. 
A Travelium rendszer naprakész statisztikai adatokkal szolgál a cég pénzügyi állásáról, a cash flowról, 
analitikus kimutatásokkal segíti a pénzügyet, automatizmusokkal dolgozik a vezetőség keze alá.
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A Travelium CMS (Content Management System) tartalomkezelő rendszerével naprakészen 
tarthatod weboldalád adatait anélkül, hogy ehhez fejlesztői segítséget vennél igénybe. Felvihetsz új 
szövegeket, fényképeket, videókat, blogbejegyzéseket, turisztikai tartalmakat, árakat.

A Travelium korlátlan mennyiségű weboldalt és céget tud kiszolgálni, a weboldalak tartalma 
egyszerűen, az adminisztratív felületre történő belépéssel kezelhetők.

A tartalomkezelő felületbe sok olyan hasznos funkciót építettünk, amely elősegíti a tartalmak minél 
hatékonyabb SEO (Search Engines Option) keresőoptimalizált megjelenítését, ezáltal érve el a 
Google- és egyéb keresők találati listáján a minél relevánsabb megjelenést.

A tartalomkezelő rendszer legfőbb előnyei
• Egyik nagy előnye, hogy megtakarítással jár, hiszen nem kell a weboldal-fejlesztőhöz 

fordulnod minden kéréseddel. Akkor változtathatsz a tartalmaidon, amikor csak akarod, és 
a módosítások azonnaliak.

• Mivel nem függsz a szakemberektől, annyit módosítod a weboldaladat, amennyi csak jól esik. 
Ezzel pénzt, de időt is megtakarítasz magadnak, és talán csalódásból is kevesebb lesz.

• A Travelium CMS SEO barát. Itt nem csak arról van szó, hogy könnyebb elvégezned a 
keresőoptimalizálást, hanem a rendszerbe olyan automatizmusokat építettünk, melyek 
révén egy új szintre emelheted a keresőoptimalizálást a weboldaládnál.

• Segítségével a tartalmaid fejlődése akadálytalanná válik, csak rajtad múlik, hogy mikor, 
mennyi tartalommal bővíted a weboldalád, ami hasznos az emberek és keresők számára.

• Mindezek mellett az analitikába is jó betekintést kaphatsz: megfigyelheted, hogyan 
viselkednek a felhasználók a weboldaládon, honnan jönnek, konvertálnak-e, stb. A kapott 
adatokat pedig felhasználhatod ahhoz, hogy a weboldaladat még vonzóbbá tedd az emberek 
számára.

• 10 0 ü s d kw*tó«M«ghouHogiattiu Legújabb cikkek
Halmozza 01 akciókat ouguiztut 31 lg, ugyanit minden Prémium All Inclutlve loglolóta melle meg 
trabadon lolliairnalhoto ledelioll ajandekkurelot l i  adunk:
• beltó ét kulió kabinban 100 USO/kobm
■ balkonat kabinban ét lokotztélyban 700 USO/kabin fidélzit. ajéndékkeret 

Az akció további Itllélaltiról kérjük tájékozódjon az egyet ajénlotoknél

VAlogatton kodvéro akciót a|Anlalalnk koron!

2018 11 26 (12 nag/11 éj) 435 116 Ft-iól/ló 

2018 11 16 (11 nofk10 éj) 394 878 Fi tól/16
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Marketing

A hatékony vállalatirányításhoz szükséges a cég marketingtevékenységének sikeressége is. A 
Travelium rendszer segítségével elemezheted az eddigi termékeidet, rögzíthetsz állapotokat és 
visszavezetheted kampányaidat az egyes termékértékesítésekhez, így mérve egy bizonyos 
marketingesemény sikerességét és eredményét az eladás szempontjából, vagy akár nézettség 
szempontjából.

Online marketing
Az online marketing napjaink létfontosságú eleme nem csak a keresőoptimalizálás és releváns 
tartalmak előállításában, hanem a social média területi térhódítása is nagyon jelentős, amellyel 
lépést kell tartani.

A Travelium online rendszer, amelybe becsatornázhatók Google- és Facebook kampányaink, 
markerekkel felparaméterezhető egy esetleges Instagram, vagy Viber kampány előtti- és utáni 
állapot, a rendszerbe integráltan tudunk social média játékokat kötni, amelynek látogatói és vásárlói 
körét elkülönülten, kampány szerinti bontásban tudjuk kezelni.

A Travelium rendszerben csoportosíthatjuk vásárlóinkat és vevőinket, akiket a kampányidőszak 
végeztével célzottan szólíthatunk meg.

Turisztikai termék és mérés
Turisztikai termékek igénybevétele esetén a rendszer automatikus vásárlói megelégedettség mérést 
végez az utasok részére. Ezáltal láthatjuk az utasok véleményét, visszajelzéseit turisztikai 
termékekre bontva, így járul hozzá a Travelium a megfelelő vezetői döntés meghozásához. A 
megelégedettségi méréseket visszavezetjük szállásra, utazásra, programra, idegenvezetőre és még 
az utazási irodai ügyintézőkre is.

KIOSZTOTT KÉRDŐÍVEK
Új kérdőív kiosztása

Kitöltő:

Űrlap:

Konting

Ken

| Válasszon v  | Kitöltés dátuma: | 2018-09-01 ffl | -■ l n i

Válasszon v  | Kitöltve: Válasszon | v  | Szülő: Válasszon | s /1

ens/Busz: Válasszon 

rsés

Találatok száma: 108 

Id Kitöltő Kitöltés ideie (határidői A Kérdőív Szülő Átlagos pont

17323 Kovács Katalin 2018-09-02 15:15:09 Utas véleménykérő új F56722 5.0000

17355 Kovács Dóra 2018-09-04 01:35:57 Utas véleménykérő új F56274 4.8000

17410 csorvasi robert 2018-09-0402:11:51 Utas véleménykérő új F 56872 4.2000

17450 PaDD László 2018-09-0404:18:41 Utas véleménykérő új F57083 4.8000

17399 Badó Andrea Mónika 2018-09-0404:37:57 Utas véleménykérő új F56785 3.6000

17357 Pelle Ferencné 2018-09-04 04:50:48 Utas véleménykérő új F56450 4.5000
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Turisztika

Legyen szó beutaztatásról, kiutaztatásról, program- szállás, repülőjegy kapacitás kezelésről a
Travelium rendszer kiállja a próbát! A Travelium rendszer turisztikai moduljai lefedik a teljes 
turisztikai körképet.

Tömeges árbekérés
Versenyeztessük meg partnereinket egy be- vagy kiutas csoport, szállás vagy buszkérés esetén! A Travelium 
rendszerben a partnereket besoroljuk és igény szerint a rendszerből, előre felvitt sablon templatek által 
tömegesen is bekérhetünk tőlük árajánlatot. Ezzel rengeteg időt és pénzt spórolhatunk meg, ugyanakkor a 
rendszerből kimentő levelek, visszaigazolások, figyelmeztetők és sablonok hitelesített smtp kiszolgáló által 
lesznek kiküldve, így nem kerülnek leveleink spam mappába!

Ország: | Válasszon | v  | Régió: | Válasszon | v  | Kiemelt partner: | mind I v  I

Szerződés típusa: Válasszon v  Státusza: Minden l v  I

Utazási iroda Busz Szállás Idegenvezető 

Külföldre közlekedhet [j 

Gyártási év legalább: 2Qi 

Telephely: | Válasszon ~

Iv I Ülőhelyek száma: □  - d l  

__] Típus: | Válasszon________[v]

C □ Térkép I 50 Iv l km-es

dvd-lejátszó

italautomata

Találatok szí 

Id Név

952 Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (Hajdú Volán Tours Utazási Irodai 

1584 Romcar Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

1699 Rcs Kft. ÍRCS Kft.)

2110 Kopárt és Horváth Kft.

2 M  Zab és Társa Kft.

2376 Teriékibusz Kft.

3191 Vörös Busz-Trans Kft.

3252 Pataki Tamás 

3348 Sprint Tours 

3392 MGM Aloina Kft.

4414 Avanda Busz Kft.

5877 Pllér-N Kft

Típus/besorolás Ország, váró

Magyarország, Budapest

......... . Magyarország, DebrecenUtazási Iroda
utazási iroda buszos
Buszbérlés, Utazási Magyarország, Tolna
Iroda

Busztérlés Mroiornás.BjdwKt

buszos Magyarország, Pécs

Magyarország, Sárbogárd 

Magyarország, Tiszakécske 

utazási iroda buszos Magyarország, Kiskőrös

buszos Magyarország, Dunaújváros

Ése a leszűrt cégektől 

Ajánlás/státusz

nincs elbírálva

Buszbérlés

Buszbérlés

Magyarország, Budapest 

Magyarország, Cegléd 

Magyarország, Miskolc

nincs elbírálva

kiemelten ajánlott 

standard 

nem ajánlott 

nincs elbírálva 

kiemelten ajánlott 

standard 

standard

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSEK » ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

Sablon: | buszos -
Elnevezés: | |

“  [ZZ Eli I
S ĵect: | [travelorigo.com] ajánlatkérés ~

Címzettek: összes kiielölése/törlése

0  Challenge Hungary Szolgáltató És Utazási Iroda Kft. ( nincs elbírálva) 
0  Hajdú Volán Közlekedési Zrt (nincs ebrálva)
0  Romcar Kereskedelmi És Szolgáltató Kft (ajánlott)
0  Rcs Kft. ( nincs elbírálva )
0  Kopárt és Horváth Kft. ( nincs elbírálva )
0  Zab és Társa Kft. (ajánlott)
0Terjékibusz Kft. ( kiemelten ajánlott)
0  Vörös Busz-Trans Kft. ( standard)
0  Pataki Tamás (nem ajánlott}
0  Sprint Tours (nincs elbírálva)
0  MGM Alpina Kft. ( kiemelten ajánlott)
0  Avanda Busz Kft. ( standard )
0  Pillér-N Kft ( standard)
0Tóth Csaba e.v. (nincs elbírálva)
0  Szentes Frigotrans Logistic Kft. ( roncs elbírálva)
0  Buszrent Kft. ( nincs ebírálva )
0  BAM-BUSZ Személyszállító és Szolgáltató Kft. (kiemelten ajánlott)
0  BUSZ TRAVEL Személyszállító és Szolgáltató Kft. ( kiemelten ajánlott)

Fájl Szerkesztés ▼ Beillesztés» Nézet» Formátum» Táblázat» Eszközök» 

Formátumok * B I =i ;=; i= = ;E ~ jE  ̂ 1= L=
S  Á  ® 0  npt - A '  A  ” ©

Kedves Partnerünk!

Árajánlatot szeretnénk kérni az alábbiak szerint:

Árajánlatkérés buszra

Utazás időpontja:

Kiállás ideje, helye:

Útvonal:

Út meonevezése:

Kapott árajánlatok
A kapott árajánlatokat tetszés szerint rögzíthetjük a Traveliumba, így akár évek múltán is kimutatható és 
elemezhető az árak változása akár szállodai szobák, idegenvezetői napidíjak vagy buszos csomagárak esetén 
is.

A Travelium elemzi a rendszerébe feltöltött partnereket és azok turisztikai szolgáltatásait. Ezáltal pontos 
értékeléseket kaphatunk a partnerek turisztikai eszközparkjával (busz, hajó, vonat), szállásával (szálloda, 
hajó), programjával, idegenvezetőjével kapcsolatosan.
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Előkalkuláció
A Traveliumban gyerekjáték az előkalkuláció! Minden előkalkulációt egy helyen, az előkalkulációs felületen 
tárolunk, így nincsenek különböző munkafolyamatok irodán belül. Az előkalkulációk klónozhatok, valamint 
hozzácsatolhatok konkrét kontingenshez, utazáshoz. A Traveliumban mindent naplózunk, így látható, hogy 
melyik munkavállaló, mikor kalkulált az adott értékekkel, nyomon követhető annak naprakészsége.

ELŐKALKULÁCIÓK » ELŐKALKULÁCIÓ

Elnevezés: | Qktoberfest 3/2 - F35091 - Hotel München 

Típus: | zárt csoport |v

Fizető létszám: | ~~| fg

Pénznem: | h ü F f7 |

Tételek úi tétel hozzáadása

Pénznem Árfolyam

1EUR = | 320.0000 |HUF

[KIADÁSOK] Elnevezés Közös/egyení Ar Megrendelt (db) Ingyenes (db)

Idegenvezetés - külföld - projekt - 3/2 utaknál 2016-09-01 - 2017-03-31 ®

Budapest - München (Budapest- München-Budapest autóbusz 55-59 fős ^
3/2) 1800 km 2016-09-30 - 2016-10-02

Qktoberfest - Mercure Hti Munich 2016-09-30 - 2016-10-02 O

0  Egyágyas felár ®

Celldömölki kiállás felár 2016-09-30 - 2016-10-02 ®

Idegenforgalmi adó München ®

o 54.000 HUF/fB E Z N I E I n törlés

o 720.000 HUF/busz i»  l * U n  F i x j o - törlés

®
200,00 EUR / 
szoba/éjszaka n törlés

o 150,00 EUR/fő/éj eii* [m n törlés

o 20.000 HUF / alkalo E H *  H l 1 F l x j ö - törlés

o 3,00 EU R/fő [ l  |x | 40 n  F i x i ö - törlés

Bekerülési költség / fő: 93.610,00 HUF

Szorzó: továbbértékesítés: | 0.00 ~| %, jutalék: | 0.00 ~| % Szorzó: 1,00

Tervezett árrés: | 0,00 | Q % ®  HUF/fő O  HUF /csoport

Felszorzott bekerülési költség: 93.610,00 HUF

Kiajá n Iá si á r: | 99900.00 | HUF

Bruttó á rrés: 6.290,00 HUF / fő (6,72%) összesen: 251.600,00 HUF 

Fedezeti pont: 31,47

Megrendelések
A Traveliumból küldhetünk többnyelvű sablonokon keresztül megrendeléseket. A rendszer nyomon követi a 
küldött dokumentumaink érkeztetését, valamint olvasottságát és erről visszajelzést is ad az ügyintézőnek.

Kontingensek és kontingens csoportok
A Traveliumban korlátlan számú kontingens hozható létre. Dolgozzon helyetted a rendszer! Ez az alapelvünk. 
Lekötött kontingens esetén automatizálható minden munkafolyamat, hiszen a rendszer koordinálja a helyek 
telítődését, érkezteti a befizetéseket és automatikusan bizonylatol.
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KONTINGENSEK » KONTINGENS ŰRLAP

2964 VK 3/1 Tatabánva 2019.02.22

Kapacitás Fizetett Megrendelve Opciós Folyamatban Szabad Várólistán Új

Előkalkulációk úi előkalkuláció hozzáadása

Elnevezés Kiajánlási ár

Módosítás

Név: | VK 3/1 Tatabánya 2019.02.22

Zárt csoport:
□

Referens: Szathmáry Adrienné __ 0
Foglalható: | Foglalható __0

0
HZ n™

Indul-e a kontingens: | biztosan indul 

Automatikus visszaigazolás:

Előleg hány nap múlva esedékes:

Előleg összege:

Hátralék hány nap múlva esedékes:

Hátralék összege:

Utazás:

Kontingenshez rendelt jegyek:

0

140.00 | %

1365 ~| nap

| 60.00 | %

| Velencei Karnevál 2019 3/1 [83691] v  1 Ugrás az utazáshoz ->

2018-02-16 23:30:00, S ió fok! 
2018-02-16 23:55:00, BalatonleHe! 
2018-02-1701:00:00, Nagykanizsa! 
2018-02-23 22:00:00, Budapest!  
2018-02-23 22:30:00, Buda-Budaörsi ú t! 
2018-02-23 23:00:00, Székesfehérvár! 
2018-02-23 23:30:00, S ió fok! 
2018-02-23 23:55:00, BalatonleHe! 
2018-02-24 01:00:00, Nagykanizsa!

Fakultatív Kapacitás Fizetett Megrendelve Opciós Folyamatban Szabad Várólistán új

Gondolázás Velencében b___ l 0 0 0 0 * 0 0

Postojnai-cseppkőbarlang r* i 0 0 0 0 - 0 0

Szigettűra (Murano, Burano) f*  i 0 0 0 0 * 0 0

Kontingens-csoportja: 1 . v  1 Úi kontinaenscsoDort létrehozása
Mpnre■nrlplt hl icTnk"

A kontingensek kontingens csoportokba sorolhatók. Ezáltal könnyen kezelhetővé válik, ha például egy 
repülőn rendelkező helykapacitást sok szállodába szeretném elosztani. A Traveliumba csak egyszer kell 
felvinni megfelelően a szükséges helykapacitást, ezt követően már a rendszer felügyeli a folyamatokat, 
rengeteg humán erőforrás költséget megspórolva a Traveliumot használó vállalatnak.

A kontingensek analitikáit akár évekre visszamenőleg is nyomon követhetjük. Láthatjuk a jelentkezések 
dinamikáját, a meglévő kapacitásokat.

Utókalkuláció
A Traveliumban az utókalkuláció automatikus. A rendszer könyviteli szemlélettel elemzi a vevői és rögzített 
szállítói analitikát, így már a könyvelés előtt is pontos kimutatással szolgálhat a vezetők részére, 
összehasonlítva a tervezett előkalkulációt a tényleges megvalósulással.
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Sales

Használjad a rendszerben lévő adatokat hatékonyan! A Travelium Sales modulja segít az értékesítés 
maximális hatékonyságának elérésében!

Sales események
A rendszerben létrehozhatók sales események, amely felület az ügyfelek direkt megkeresésére szolgál. Itt 
mérhető a sales tevékenység eredményessége, valamint az ügyféllel kapcsolatos észrevételeket is rögzítjük, 
hogy ezáltal minél jobban fel tudjuk paraméterezni a rendszer ügyfeleinek kívánalmait.

Természetesen a GDPR szemlélet elsődleges az ügyfelekről nyilvántartott adatok tekintetében, a rendszer 
erről felhasználóinak külön tájékoztatást biztosít.

Integrált hírlevélküldő
A Travelium rendelkezik integrált hírlevélküldő rendszerrel. Korlátlanul hozhatunk létre hírlevélcsoportokat, 
valamint egyedi DM leveleket is küldhetünk utasaink részére az eddigi ajánlatkérései alapján. Ezáltal 
egyszerűen célozhatunk ügyfeleinkre, pl. küldhetünk levelet minden olyan ügyfélnek, aki 2018 harmadik 
negyedévében lOe -  25e Ft-ig foglalt minimum 2 fő részére nálunk szolgáltatást.

Hírlevél: 

Kiküldés ideje: 

Összes feliratkozott: 

Címzettek szűrése: 

Utazások:
0
j ej v iKtoria-vizeseres / q  waunnus tsyyuaj---
3 nap 3 helyszín Velencei Regattával (82526)
3 napos budapesti kirándulás (94760)
4 éj nagy szafari körutazás és 7 éj kenyai tengerpart (Mombasa/Malindi) (59710)
4 napos kirándulás Bécsben (92400)
4 napos városlátogatás Rómában - 4* hotel (96054)
A Kenguruk földjétől az Emír Palotájáig (59702)
A Kenguruk földjétől az Emír Palotájáig (59703)
A Kvarner-öböl fénypontjai, Pllitvice vízeséseivel és Zágrábbal fűszerezve. (106343)
A LEGek urai: Dubai és Abu Dhabi (105151)
A&Q Wien Stadthalle ** (93708)
A&T Holiday Hostel (93088)
Abbázia- A horvát Monté Carlo (106342)
Advent Bécsben - 1 napos utazás (83944)
Advent Bécsben - 2 napos utazás (83943)
AAmnfrBárrhnn__AiHwont Fvrvarc- íg-lSOi^_____________________________________

Időszak: m\ -
Utasok száma: 2 i-

Ajánlatkérés beérkezése: 2018-07-01 n|- 2018-09-30 ffl
Indulási idő: m - H

Ajánlat státusza: Összes □e
Ajánlatok száma: 1-

Szállás/utazás célország: Összes a
Árkategória szerint: 10.001 F t -25.000 Ft E

Kontingensek: * összes zárt
* összes egyéni
AB BP Práter 2016.11.19 
AB BP Práter 2016.11.26 
AB BP Práter 2016.12.02 
AB BP Práter 2016.12.03 
AB BP Práter 2016.12.09 
AB BP Práter 2016.12.10 
AB Debrecen Práter 2016.12.03 
AB Kaposvár Práter 2016.12.10 
AB Szeged Práter 2016.12,03

Ajánlat beérkezés módja: 

Időtartam: 

Továbbértékesített foglalások: 

Közvetített foglalások:

Összes El
Összes El
mind ___ El

| mind V

B2C
ATraveliumban az utasok részére B2C felületet biztosítunk, amelybe belépve az utas láthatja az összes adatát, 
hozzá köthető foglalásokat, annak ügyintézőjét és státuszát, valamint befizetéseit és az azokhoz kötődő 
bizonylatokat.

10



2018 Travelium travel and hospitality ERP System

Kommunikáció

A sikeres üzlet egyik alapfeltétele a hatékony és sikeres kommunikáció!

Automatizmusok, külső kommunikáció
A Travelium rendszer automatizmusai révén kapcsolatot tart az ügyfelekkel és partnerekkel. Figyelmezteti 
őket a lejáró határidőkre, értesíti az utasokat az esetleges változásokról, partnereket az esetleges 
kötelezettségekre. Mindezt a másodperc tört része alatt, automatizmusok révén éri el, előre megírt 
sablonokkal, az előre felparaméterezett automatizmusok révén.

Belső kommunikáció
Ugyanakkor a folyamatokat nem lehet csak és kizárólag a gépi kommunikációra bízni. Ezért a rendszer minden 
eseményt naplóz, a fontosabb dolgok beemelhetők a felhasználók részére biztosított naptárba. Belső 
kommunikációt segíti elő a Travelium igénykezelője, amely konkrét feladatok delegálására szolgál adott 
részlegekre bontottan. Az igénycsoportokhoz felelősöket, az igényekhez végrehajtó felhasználókat 
rendelhetünk.

A belső kommunikáció másik hatékony felülete a Travelium ügyviteli rendszerben a belső üzenetküldés, 
amely gyors és megbízható kommunikációt tesz lehetővé a vállalati alkalmazottak, valamint a Travelium 
felhasználók körében.

BEÉRKEZETT IGÉNYEK » IGÉNY BEJELENTÉS

B /  U $  *  r*

Projftó: | VNmrwn Hl

Fát(0k) ttviUuttw Jttaiú íratott Ujnot.t

IGÉNYEK

Úi iaénv felvitele

Igénylő:

Projekt:

| Válasszon | v~| Típus: Válasszon" zna Prioritás: Válasszon |v"j Release:

| Válasszon lv  I Felelős: | Kubriyi Norbert l v  I Dátum: | BE I
Szabadszavas keresés: | | Keresés

Találatok száma: 260 

Id Cím Igénylő
Igény
dátuma

Utolsó
módosítás Prioritás R Státusz Felelős

7384 Plitvice banner március Kurucz Csaba (Travelorigo) 2018-02-15

_____ Gondolo voucher időponthoz kötött 

7369 Idvez kabát dzseki

7365 Idvez nvakoass

Kurucz Csaba (Travdorigo) 2018-02-05 

Simon Zoltán 2018-02-05

Kurucz Csaba fTravelorigo) 2018-01-30

2018-02-15 23:24 sürgős

2018-02-06 20:48 sürgős 

2018-03-02 13:19 fontos 

2018-01-30 16:13 sürgős

ellenőrzött Kubínyi Norbert

ellenőrzött Kubínyi Norbert

ellenőrzendő Kubínyi Norbert

ellenőrzött Kubínyi Norbert

Munkaügy

A Travelium rendszerben nyilvántarthatok a valós munkaidők. A rendszer minden felhasználó 
munkafolyamatát naplózza. Nyomon lehet követni az ebédszüneteket. A rendszer nyilvántartja a 
munkaszüneti- és kivételes munkanapokat. Kezeli az alkalmazottak szabadságnyilvántartását.

Az alkalmazottaknak - egy a vezetőség által meghatározott időközönként - lehetőségük van munkaügyi 
beszámoló megírására, amely nagyszerű visszacsatolásként szolgálhat a vezetőség körében.
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@  Szeretnéd használni?

Ügyviteli folyamatfelmérés
Egy integrált, a vállalat teljes belső folyamatait lefedő rendszer bevezetésének legfontosabb eleme 
az üzleti folyamatok áttekintése, valamint a követelmények meghatározása. A Mediaorigo az 
alaprendszereket beállítja, valamint egyeztet a felhasználókkal a paraméterek beállításáról.

Oktatás, tanácsadás
A felhasználók oktatása feladatkörönként valósítható meg. Az oktatás történhet személyenként, 
vagy csoportoknak.

Bevezetés folyamata
A Travelium rendszer bevezetésének fázisai:

• A megbízási szerződés felek közötti aláírása - amely tartalmazza a használati feltételeket, az 
adatkezelési követelményeket, valamint a titoktartási megfelelőséget.

• Felek közötti időpont egyeztetés történik a bevezetéshez, az egyedileg igényelt 
rendszerfejlesztést követően (Ajánlat).

• Mediaorigo, rendszergazdái segítségével felméri a Megrendelő online infrastruktúráját, 
hiszen egy felhőalapú szolgáltatásnál az internetbiztonság kiemelt fontosságú. A 
legoptimálisabb működés biztosítására javaslatot tesz.

• A beszélgetés során elhangzottak alapján Mediaorigo által beállításra kerül a Megrendelő 
felé biztosított Travelium alaprendszer, mely az alapparaméterek beállítása után lehetőséget 
biztosít az alapadatok - számviteli törzsek, ügyféltörzs, partnertörzs, árualap kezelők - 
feltöltésére.

• A rendszer teszt verzióban működik ekkor és megkezdődik az oktatás.

• A sikeres tesztidőszakot követően az ütemezés szerint megtörténik a rendszer éles indítása.

• A telepítés és a tesztüzem első lépésben a központi telephelyen kerül megvalósításra.

• Amennyiben a rendszer paraméterezés, valamint a központi telephely felhasználói 
elsajátították a rendszer használatát, abban az esetben az iroda útmutatásai alapján kerülhet 
a többi irodában betanításra a rendszer.

A rendszer segítségével egyszerűsödik a cég mindennapjai során alkalmazott folyamatok 
adminisztrációja, a szoftver megkönnyíti és gyorsítja a vállalkozás működését, növeli 
versenyképességét. Kezdjed el Te is a Travelium használatát!
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mediaorigo
advertisings and more

Mediaorigo
IT fejlesztések
www.mediaorigo.com

A Mediaorgio ügyviteli rendszerfejlesztésekkel, cms rendszerek fejelsztésével, IT 
technológiai eszközök fejlesztésével, rendszerhálózatok építésével foglalkozó 
magyar tulajdonú vállalat.

Az elmúlt év legnagyobb referencia munkáink között megtalálható :

Vista Utazási Iroda, ahol sikeresen vezettük be a Travelium ügyviteli rendszert 161 munka- 
vállaló és 9 fiókiroda kiszolgálására, továbbá felépítettük az utazási iroda integrált we
boldalát és B2C, B2B rendszerét.

Számos kisebb utazási irodának, cégnek fejlesztettünk ügyviteli fejlesztéseket, oldottunk 
meg online felkéréseket mind utazásszervezői, mind utazásközvetítői modulokkal, fejlesz
tettünk részükre weboldalt. (VIP Travel, Millennium Utazási Iroda, Travelorigo Utazási 
Iroda, Insight Tours, utazas.info, Flair TraveL.stb)

Hotel Benczúrnak lefejlesztettük weboldalát és szállodai foglalási rendszerét integráltuk.

Fővárosi Műjégpályán ügyviteli rendszert, RFID vezérelt szekrénykiosztó rendszert, QR 
kódos beléptetéskezelő rendszert és eszközparkot, munkahelyi beléptetőrendszert és par
kolási rendszert, LED falat és annak médiavezérlési szoftverrendszerét fejlesztettük le.

Margitszigeti Sportcentrum területén beléptető rendszert, ügyviteli rendszert és belső 
hálózatot építettük.

FINA 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő úszó világbajnokságán mintegy 
1000 RFID vezérelt szekrényt és egyedi fejlesztéseket biztosítottunk a sportolók részére.

Copiright 2018 Mediaorigo © All rights reserved.

http://www.mediaorigo.com

