GESTÃO INTEGRADA
DE PROCESSOS
PROMOÇÃO, FATURAÇÃO, RESERVAS E EMISSÕES...

A massificação do turismo à escala global e a sua consequente
especialização, levou à criação de redes globais de operação que
permitem aos operadores e agentes responder rápida e eficazmente
às novas necessidades dos clientes.
As tecnologias de informação surgem como a autoestrada que os
operadores e agentes necessitam para transitar pelas redes
globais de serviços de turismo.

O Optitour  Gestão de Operador vem responder a estas necessidades permitindo gerir de forma integrada todos os processos da
empresa, oferecendo:
- Melhor aproveitamento dos recursos;
- Redução de custos;
- Facilidade de utilização;
- Integração dos processos;
- Rápido retorno do investimento.
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PORTAL ONLINE
(B2B ou B2C)

PRODUTOS

BACKOFFICE

Gestão Comercial

Pacotes Turísticos

Promoção

Aviação

Emissões

Hotelaria

Informação de Gestão

Transfer & Tours

Gestão Documental

Rent-a-car
Arquitetura lógica

PRINCIPAIS MÓDULOS
Pacotes Dinâmicos

Portal B2B e/ou B2C

Orçamentos

Pacotes Estáticos

Produto com datas de partida flexíveis em que são apresentadas
alternativas com base na disponibilidade da contratação própria ou
da consulta online a fornecedores.

Portal online para acesso a parceiros e/ou clientes finais para consulta de produtos, simulação de disponibilidade e preços bem como
a efetivação de reserva. Implementação em modelo personalizado,
marca branca ou microsite.

Gestão de orçamentos com múltiplos serviços, custos fixos e variáveis e diferentes markups. Produção de cotação ao cliente e criação
automática de reserva.

Gestão de pacotes turísticos com
datas específicas de partida, itinerário de serviços e gestão de disponibilidade em regime allotment,
free sale ou on request.

Aviação

Hotelaria

Transfer & Tours

Rent-a-car

Permite a pesquisa e reserva de
aviação online nos principais fornecedores do mercado.

Módulo que permite a gestão de
central hoteleira com base de unidades de alojamento, ofertas e
gestão de disponibilidade em regime de allotment, free sale ou on
request.

Gestão de transfers e de city tours.
Permite a reatribuição de contratos de transfers de forma a maximizar a rentabilidade da operação.

Processo de rent-a-car com gestão
de classes e fichas técnicas. É ainda
possível a gestão de disponibilidade em regime de allotment ou free
sale.
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