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Σε ποιούς απευθύνεται:
To Pegasus ERP Tourism Agency απευθύνεται σε όλα τα σύγχρονα Τουριστικά Γραφεία! 
Είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις που θέλουν να οργανώσουν καλύτερα τις εργασίες µεταξύ 
των τµηµάτων τους, καθώς και να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τη γνώση που λαµβάνουν 
καθηµερινά από τους πελάτες τους!

Γιατί όµως να προτιµήσω το Pegasus ERP Tourism Agency...?

•  Έχει ιδιαίτερα ελκυστική τιµή χωρίς να υστερεί σε δυνατότητες! Κανέ-
να επιπλέον κόστος όσες θέσεις εργασίας κι αν χρειαστείτε!

•  Μικρό Κόστος Συµβολαίου Τεχνικής Στήριξης

•  Αµφίδροµη Επικοινωνία µε το site σας!! Για να έχετε µια δυνατή και 
πλήρως ενηµερωµένη παρουσία στο διαδίκτυο!

•  Άµεση επικοινωνία µε όλα τα προγράµµατα Τεχνολογίας Pegasus 
(Ξενοδοχείο, Εστιατόριο, κλπ)

•  Απλή και εύχρηστη διεπαφή µε το χρήστη – Άµεση έναρξη αποδοτικής 
λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. Αναλυτική παρακολούθηση προκαταβολών

Καταχώρηση εκδροµών - κρουαζιέρων

Ειδικοί τιµοκατάλογοι ανά εκδροµή

Διαθεσιµότητες δωµατίων, εισητηρίων

Κατάσταση συµµετεχόντων σε πακέτα

Παρακολούθηση κόστους - κέρδους εκδροµής

1. Εκδροµές - Πακέτα 

Αναλυτική καταχώρηση και παρακολούθηση 
κρατήσεων πελατών 

Κρατήσεις για προκαθοριµένες εκδροµές  
αλλά και ελεύθερες κρατήσεις πελάτη 
Αναλυτική καταχώρηση κόστους - κέρδους 
κράτησης. 

2. Κρατήσεις 

Ταξιδέψτε σε όλο το κόσµο!!!

•  Άµεση εξυπηρέτηση 24 ώρες µέσω extranet (ISO 9001)

•  Συνεχώς εξελισσόµενη εφαρµογή µε αυτόµατα update σύµφωνα µε τις ανάγκες του κλάδου σας!

•  Είναι µια εφαρµογή που έχει δοκιµαστεί επιτυχώς από µεγάλα Τουριστικά Γραφεία! Έχει φτιαχτεί ειδικά για εσάς!

Αναλυτική καταχώρηση και παρακολούθηση κρατήσεων πελατών 

Καταγραφή των προτιµήσεων – ερωτηµατολόγια

Μαζικές αποστολές email / sms για να ενηµερώνετε τους πελάτες σας για τις τρέχουσες προσφορές!

4. CRM 



 

Ποιοί προορισµοί είναι οι πιο δηµοφιλείς?
Ποιά πακέτα αφήνουν µεγαλύτερο κέρδος?
Ποιές ηλικίες προτιµούν και τι είδους ταξίδια?
Κερδοφορία – Συγκρίσεις ετών

Μέσα από την Εύχρηστη Οθόνη Reception πραγµατοποιούνται όλες οι εργασίες του Τουριστικού σας Γραφείου.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΑΚΕΤΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• Καλύτερη οργάνωση των εσωτερικών σας διαδικασιών!
• Αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησής σας!
• Αποτελεσµατική Αξιοποίηση των πληροφοριών που λαµβάνετε καθηµερινά!
•   Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχετε!
•   Δυνατή παρουσία του Τουριστικού σας Γραφείου στο διαδίκτυο!
•   Αύξηση των πελατών και των κερδών σας!!!

Μπορείτε πλέον να έχετε ένα πλήρως ενηµερωµένο site µε τις εκδροµές του γραφείου σας! Κάθε 
εκδροµή που καταχωρείτε στη τοπική σας µηχανογράφηση αυτόµατα εµφανίζεται και στην ιστοσελίδα 
σας, µαζί µε φωτογραφίες, σχόλια πελατών και σύστηµα on line κράτησης! 

5. Αµφίδροµη επικοινωνία µε το site της επιχείρησης!

6. Πλήρες εµπορικό κύκλωµα – (Πελάτες, προµηθευτές, αποθήκες, αξιόγραφα, 
έσοδα, έξοδα, υπόλοιπα)

7. Pegasus Statistics & Report Generator – πληθώρα στατιστικών και εκτυπωτικών 
καταστάσεων για να ελέγχετε τη πορεία της επιχείρησής σας και να προβλέπετε το µέλλον!

8. Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον module Λογιστικής - Μισθοδοσίας - MIS

•  Αναλυτική καταχώρηση κρατήσεων πελατών 
•  Κρατήσεις για προκαθορισµένες εκδροµές αλλά και ελεύθερες κρατήσεις πελάτη (µε 
υπηρεσίες που επιλέγει ο πελάτης) 
•  Αναλυτική καταχώρηση κόστους - κέρδους κράτησης. 
•  Παρακολούθηση κρατήσεων ανά κατάσταση (αναµονή προκταταβολών, ακυρωµένες, κ.ο.κ.)

•  Καταχώρηση των εκδροµών και των πακέτων του γραφείου 
•  Ορισµός ειδικού τιµοκαταλόγου ανά εκδροµή
•  Δυνατότητα παρακολούθησης διαθεσιµότητας (π.χ. δίκλινα δωµάτια, εισητήρια 
κ.ο.κ.)
•  Παρακολούθηση Διαθεσιµότητας και ως προς κατηγορία (π.χ. Αεροπορικά 
εισητήρια τα οποία όµως µπορούν να γίνουν κράτηση σε ανήλικους ή σε ενήλικες µε 
άλλη τιµή)
•  Κατάσταση συµµετεχόντων στην εκδροµή. 
•  Δυνατότητα ορισµού επιπλέον εξόδων ανά εκδροµή (π.χ. ξεναγός, πούλµαν, κ.ο.κ.)
•  Παρακολούθηση κόστους - κέρδους εκδροµής

Με λίγα λόγια. . . .
Το Pegasus ERP 
Tourism Agency 
είναι φτιαγµένο 
για σας!

Αν έχετε ένα Τουριστικό Γραφείο και θέλετε:

Με το Pegasus Statistic & Report Generator έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε 
πληθώρα έτοιµων στατιστικών και αναφορών που σας βοηθούν να παρακολουθείτε 
τη πορεία σας, καθώς και να δηµιουργείτε νέα που αφορούν αποκλειστικά τη δική 
σας επιχείρηση. Π.χ.

TEΣAE ATE 
Χλόης 26 Ζωγράφου 15772 Αθήνα

Τηλ.: 210 74 89 589
Fax.: 210 77 00 839

Email: info@tesae.com
www.tesae.gr
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