Kształtujemy przyszłość branży turystycznej

Dowiedz się więcej

Amadeus dostarcza rozwiązania, które ułatwiają
kompleksową organizację podróży i poprawiają
związane z nią doznania. Znajdujemy się w samym
sercu globalnej branży turystycznej. Razem z naszymi
pracownikami, Klientami i partnerami chcemy
kształtować przyszłość świata podróży.

Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź amadeus.com.pl, wyślij
email na salespl@amadeus.com
lub porozmawiaj z Twoim Account
Managerem w Amadeus Polska.

Together, let’s shape the future of travel.
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Pracuj z pasją
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Co łączy wszystkich ludzi
sukcesu?
Pasja to wspólna cecha wszystkich firm
opisanych w niniejszej broszurze. Łącząc pracę
z pasją, były w stanie wyróżnić się na bardzo
konkurencyjnych rynkach.
Amadeus Selling Platform Connect to platforma
sprzedażowa nowej generacji, stworzona
z myślą i we współpracy z pracownikami biur
podróży. Pozwala kompleksowo obsługiwać
podróżnych indywidualnych i korporacyjnych
a jednocześnie, usuwając bariery technologiczne,
pracować z pasją.

Stworzyliśmy nową platformę z naszymi
klientami i dla nich. Poświęciliśmy wiele
tysięcy godzin na dogłębną analizę
informacji uzyskanych od użytkowników.
A wszystko to po to, aby działała zgodnie
z oczekiwaniami Ekspertów ds. podróży.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak inne firmy
połączyły pracę z pasją, odwiedź
amadeus.com/passion/pl
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Postaw na mobilność

Postaw na mobilność

Uwolnij umysł - postaw na
mobilne biuro
Bardziej mobilne podejście Tiffany do
sprzedaży ubrań w stylu vintage przekształciło
jej pasję w kwitnący biznes, przyciągając
uwagę New York Times’a.
Jeśli chcesz poznać historię Tiffany odwiedź
www.amadeus.com/passion/pl/liberate

Tiffany McCreary
28 Scott Mobile Vintage
Nowy Jork, Stany Zjednoczone

5

6

Postaw na mobilność

Postaw na mobilność

7

Możesz pracować wszędzie,
zawsze i tak jak chcesz
Możesz mieć stały kontakt
ze swoimi klientami

Bądź w stałym kontakcie z klientami
Dzięki Amadeus Selling Platform Connect
możesz pracować wszędzie i o dowolnej
porze. Wystarczy połączenie internetowe
i możesz działać.

Bądź w stałym
kontakcie
z Klientami

Twoje biuro
zawsze pod
ręką

Wybór
należy
do Ciebie

Oszczędzaj
czas
i pieniądze

Mobilność i stała dostępność
online Amadeus Selling Platform
Connect zapewnia ciągłość
biznesową i daje Ci możliwość
świadczenia klientom usług na
wysokim poziomie przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostęp do Amadeus Selling
Platform Connect jest zapewniony
wszędzie tam, gdzie możesz
uzyskać połączenie internetowe. Od
tej chwili mogą Państwo swobodnie
zarządzać swoją firmą z dowolnego
miejsca (np. podczas odwiedzin u
klienta, z domu, w trakcie podróży,
czy w systemie tzw. „gorącego
biurka”), i nie muszą być Państwo
przywiązani do określonego
stanowiska pracy.

Swobodne korzystanie z Amadeus
Selling Platform Connect jest
możliwe na dowolnym urządzeniu.
Platforma współpracuje też
z każdym powszechnie znanym
komputerowym systemem
operacyjnym i posiada certyfikat
zgodności ze wszystkimi
najnowszymi wersjami
przeglądarek internetowych (np.
Internet Explorer, Edge, Firefox,
Chrome i Safari).

Brak konieczności instalowania
oprogramowania i aktualizacji
oszczędza czas już od chwili
uruchomienia platformy. Dzięki
globalnej zgodności i standaryzacji
oszczędzacie pieniądze, gdyż
wszystkie osoby w biurze posługują
się tą samą wersją platformy
i korzystają z takiego samego
przepływu zadań i z tych samych
narzędzi. Dzięki temu użytkownicy
platformy są mniej sfrustrowani
i bardziej wydajni.

„Świadomość, że mogę połączyć się
z każdego miejsca i z każdego
komputera, daje mi poczucie
niezależności.”

„Amadeus Selling Platform Connect pozwala
pracować w dowolnym czasie i miejscu oraz na
dowolnym urządzeniu, bez uszczerbku dla jej
funkcjonalności.”

Lisa Metzl
Kierownik ds. Organizacji Podróży Indywidualnych – TravelManagers,
Australia

Meir Weingarten
Prezes, Ariel Tours
USA
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Bądź twórczy

B ądź twórczy

Korzystaj z bogatego kontentu
Koncentrowanie się na odkrywaniu i pozyskiwaniu
najlepszej jakości składników zmieniło pasję Kane'a
do pieczenia w sukces przynoszący mu wiele
nagród.
Jeśli chcesz poznać historię Kane’a odwiedź
www.amadeus.com/passion/pl/create

Kane McDowell
Piekarnia Sugardough
Brighton, Wielka Brytania
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Twórz niezwykłe doznania
związane z podróżami
Korzystaj z atrakcyjnych treści
To właśnie indywidualnie dobrane elementy składowe
tworzą prawdziwie spersonalizowane pakiety podróży
dla Klientów. Bogata zawartość Amadeus Selling
Platform Connect w połączeniu z efektywnością
narzędzia pozwala Ci zwiększyć sprzedaż, usprawnić
obsługę i zwiększyć zyski.

Oferuj
dodatkowe
usługi

Różnorodne i bogate
treści zawsze na
wyciągnięcie ręki

Wiodąca technologia
zakupu biletów
lotniczych

Pomnażaj zyski
stosując nowoczesne
metody sprzedaży

Amadeus Selling Platform Connect
pozwala na efektywną sprzedaż
usług dodatkowych oferowanych
przez linie lotnicze na całym
świecie. Można je łatwo dodać do
rezerwacji lotniczej z graficznego
katalogu miejsc i usług lub
zaproponować podróżnemu
bardziej elastyczne warunki
przelotu dzięki rodzinom taryf (Fare
Families). Zobacz ofertę produktów
lotniczych pojawiającą się na
ekranie w formie wizualizacji.

Amadeus Selling Platform Connect
zapewnia dostęp do najszerszej
oferty tradycyjnych i niskokosztowych
przewoźników z całego świata,
płynnie zintegrowanych z systemem
Amadeus by maksymalnie
upraszczać pracę i proces sprzedaży.
Nowa platforma pozwala także
integrować treści pochodzące od
zewnętrznych dostawców w jeden,
taki sam proces sprzedaży.

Wybieraj spośród najlepszych ofert
lotniczych i ciesz się dostępem do
technologii, z której korzystają
największe na świecie internetowe
biura podróży. Podobnie jak one,
szybko znajdziesz ceny najbardziej
odpowiednie dla swoich klientów,
jak i najbardziej opłacalne dla
Ciebie.

Zaoferuj swoim klientom coś więcej
niż tylko przelot samolotem. Bogata
oferta dostępna w Amadeus Selling
Platform Connect pozwala także
zarezerwować nocleg w hotelu,
zorganizować podróż koleją,
wynająć samochód lub
zarezerwować taksówkę bądź
transfer. Wszystko to za
pośrednictwem jednej platformy
sprzedażowej.

Oszczędność czasu średnio o 68%
podczas rezerwacji usług dodatkowych *
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowych
funkcji związanych z podnoszeniem
wydajności, które wyeliminowały zbędne,
powtarzane wprowadzanie danych, dzięki
czemu możemy skupić się na
ważniejszych zadaniach. Fakt, że
platforma jest osadzona w sieci
internetowej pozwala na dokonywanie
rezerwacji i na jej zmianę o każdej porze
dnia, z dowolnego miejsca.”
Richard Munday
Kierownik Operacyjny
Cambridge Business Travel

*Średnia oszczędność czasu oparta na obliczeniach Amadeus. Jeśli chcą
Państwo wiedzieć dokładnie ile czasu zaoszczędzicie dzięki Amadeus
Selling Platform Connect, skontaktujcie się z nami..

„Amadeus Selling Platform Connect
ułatwia nam pracę, zawsze i wszędzie.
Możemy prowadzić naszą działalność
o wiele sprawniej i w bardziej
ukierunkowany sposób, co pozwala nam
zwiększać przychody.”
Wulandari
Sprzedawca Biletów na Połączenia Międzynarodowe
Daytama Tour & Travel, Indonezja
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Wyróżnij się
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Twoje biuro na Twój sposób
Dzięki wyróżnieniu się z tłumu Edgar zapewnił
sobie lojalność wielu najbardziej znanych
aktorów i celebrytów w stolicy Meksyku.
Jeśli chcesz poznać historię Edgara odwiedź
amadeus.com/passion/pl/differentiate

José Edgar Mejia Rojas
Salon Fryzjerski El Catrin
Meksyk, Meksyk
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Wyróżnij się w biznesie
Dostosuj platformę do swoich potrzeb
Nie ma dwóch takich samych biur podróży.
Dlatego Amadeus Selling Platform Connect
zaprojektowaliśmy tak, aby można ją było
dostosować do Twoich potrzeb. Jeśli zechcesz
stanie się równie niepowtarzalna jak Twoja firma.

Oszczędność czasu średnio o 54%
dzięki integracji zewnętrznych treści *
„Mogę prościej i szybciej odpowiedzieć
Klientom na ich pytania. To pozwala mi
lepiej wykorzystać dzień.”
Leissa Burdette
Kierownik ds. Organizacji Podróży Indywidualnych, TravelManagers
Australia

Dodawaj nowe
narzędzia i treści

Wyróżnij się

Otwarty ekosystem Amadeus Selling
Platform Connect oznacza, że
możesz zintegrować z platformą
dowolny kontent lub narzędzie, we
współpracy z nami lub z innym
partnerem. Dzięki automatycznej
synchronizacji PNR, możesz nawet
zintegrować treści pochodzące od
zewnętrznych dostawców w jeden,
uniwersalny proces rezerwacji.

To, że wszyscy agenci biura podróży
pracują korzystając z tej samej
wersji platformy, nie oznacza, że
wszyscy muszą posiadać ten sam
zestaw funkcjonalności. Jeśli jakieś
cechy lub funkcje nie będą Twoim
zdaniem potrzebne, można je po
prostu wyłączyć. Dzięki elastyczności
technologicznej naszej platformy,
możesz opracowywać własne
strategie, które wyróżnią Twoją
firmę na tle konkurencji.

Pracuj tak,
jak lubisz

Popraw
wydajność

Istnieje możliwość zaprojektowania
takiej konfiguracji i organizacji zadań
Amadeus Selling Platform Connect,
która będzie najlepiej służyć Twojej
firmie. Możesz samodzielnie, lub we
współpracy z nami, stworzyć zestaw
funkcjonalności dostosowany
dokładnie do Twoich potrzeb. System
zaprojektowano po to, aby ułatwić Ci
pracę.

Twoi konsultanci ds. organizacji
podróży będą zawsze korzystać z tej
samej, najnowszej wersji platformy,
co oznacza, że każdy z nich będzie
miał dostęp do najnowszych
funkcjonalności. Taka standaryzacja
procesów biznesowych, w połączeniu
z doskonałą integracją narzędzi
zwiększających wydajność,
gwarantuje, że wszyscy Twoi Klienci
będą cieszyć się taką samą,
doskonałą jakością usług.

„Odkąd zaczęliśmy korzystać z Amadeus
Selling Platform Connect, jesteśmy bardzo
zadowoleni. Okazało się, że jest bardzo
łatwa w obsłudze. Jako w pełni internetowa
aplikacja, zapewnia naszym agentom
dostęp do informacji z dowolnego miejsca
i umożliwia kontakt z klientem w dowolnej
chwili.”
Usha Lama
Właścicielka, Third Eye Travel
USA

*Średnia oszczędność czasu oparta na obliczeniach Amadeus. Jeśli chcą
Państwo wiedzieć dokładnie ile czasu zaoszczędzicie dzięki Amadeus
Selling Platform Connect, skontaktujcie się z nami.
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Rób to, co kochasz
Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii
z tradycyjnym podejściem, Yuichi i Tatsuya
udaje się robić to, co kochają najbardziej –
redefiniować japońską ceramikę.
Jeśli chcesz poznać historię Yuichi i Tatsuya
odwiedź amadeus.com/passion/pl/innovate

Yuichi Yanai
Secca Inc
Kanazawa, Japonia

Tatsuya Uemachi
Secca Inc
Kanazawa, Japonia
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Koncentruj się na tym, co robisz najlepiej
Zwiększaj swoją produktywność
Amadeus Selling Platform Connect stworzono w duchu
innowacji. Nowoczesne funkcje ograniczają ilość zadań
o charakterze administracyjnym i pozwalają zwiększyć
produktywność. Rezultat? Masz więcej czasu na robienie tego,
co potrafisz najlepiej, tj. zapewnienie swoim klientom
niepowtarzalnych doznań związanych z podróżami.

Zwiększaj swoją
produktywność

Prosty, intuicyjny
interfejs

Zarządzaj całą podróżą
z jednego miejsca

Łatwość
i skuteczność

Amadeus Selling Platform
Connect posiada wiele funkcji
oszczędzających czas, takich
jak Smart Flows, File
Finishing, Smart Triggers,
Quality Monitor czy narzędzie
do tłumaczeń standardowych
wprowadzeń systemowych Cryptic Magic GDS, które
zaprojektowano z myślą
o poprawie wydajności
i produktywności. Dzięki nim
oszczędzasz swój cenny czas
i pieniądze.

Prosty w obsłudze graficzny interfejs
użytkownika (GUI) jest w pełni
dostosowany do Twojego stylu pracy,
pozwalając łatwo i płynnie przełączać się
podczas dowolnego etapu rezerwacji
z poziomu wprowadzeń systemowych
w trybie tekstowym na interfejs graficzny,
zachowując przy tym uzyskane wyniki.
Z jednej strony, doświadczeni użytkownicy
mogą nadal korzystać z wprowadzeń
systemowych w trybie tekstowym,
przełączając się w dowolnym momencie na
wersję graficzną, by zrealizować
skomplikowane lub sporadycznie
wykonywane zadania. Z drugiej strony,
nowicjusze będą w stanie rozpocząć pracę
tuż po zakończeniu krótkiego szkolenia,
korzystając od samego początku
z intuicyjnej wersji graficznej.

Zarządzaj płynnie z jednego
miejsca całą podróżą klienta:
wycenami, rezerwacjami, zmianami
i kontrolą płatności.

Platforma pozwala na
jednoczesne rozpoczęcie
sześciu zadań i niezależną
pracę nad każdym z nich,
podobnie jak w przypadku
arkuszy w programie Microsoft
Excel. Każde z zadań jest
tworzone niezależnie od
pozostałych, widoczne
i w każdej chwili dostępne.

49% czasu oszczędzasz
przy wykonywaniu złożonych
i powtarzalnych zadań*
„Wreszcie powstała platforma, która
pasuje do mojego intensywnego trybu
życia”.
Paula Smith
Independent Travel Manager
Australia

„Dzięki Amadeus Selling Platform Connect,
można połączyć się z Internetem
z dowolnego urządzania i za
pośrednictwem każdej przeglądarki
internetowej. To przyspiesza tempo
obsługi.”
Juan de la Huerta
Kierownik Oddziału w Buenos Aires, Delfos Tours
Argentyna

*Średnia oszczędność czasu oparta na obliczeniach Amadeus. Jeśli chcą
Państwo wiedzieć dokładnie ile czasu zaoszczędzicie dzięki Amadeus
Selling Platform Connect, skontaktujcie się z nami.
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