TRAVEL AGENCY

Amadeus Hotel Billback
Łatwy sposób opłacania transakcji hotelowych

Pomóż swoim klientom
korporacyjnym kontrolować
wydatki hotelowe i szybko
rozliczać płatności dzięki
rozwiązaniu Amadeus Hotel
Billback

Rozwiązanie typu hotel billback umożliwia podróżującym
biznesowo pobyt w hotelu bez konieczności opłacania
rachunku przy wymeldowaniu. Zamiast tego, hotel rozlicza
koszty pobytu z firmą zajmującą się organizacją podróży –
biuro podróży lub firmą podróżnego.
Do tej pory transakcja typu hotel billback wiązała się
z czasochłonną, manualną procedurą prowadzącą do
nieuniknionych opóźnień w rozliczaniu kosztów podróży
klienta.
Mając na uwadze potrzebę sprostania temu wyzwaniu
Amadeus stworzył Amadeus Hotel Billback oferując bardziej
efektywne i wydajne rozwiązanie typu billback dla biur
podróży obsługujących klientów biznesowych.

Jak Amadeus Hotel Billback może pomóc Państwa firmie?
Zautomatyzowanie procesu rezerwacji, płatności i rozliczenia
pobytu w hotelu skraca czas poświęcony na administrację
i ogranicza możliwość wystąpienia błędów, prowadząc
ostatecznie do oszczędności finansowych. Wykorzystanie
wirtualnych kart minimalizuje ryzyko nadużyć i w gwarantuje
znaczącą poprawę skuteczności rozliczeń poszczególnych
transakcji dokonanych w hotelach.
Amadeus Hotel Billback daje biuru podróży możliwość
rozliczania transakcji klientów przy użyciu wirtualnych kart.
Zapewnia to kontrolę oraz eliminuje typowe dla płatności
dokonywanych standardowymi kartami kredytowymi
trudności związane z rozliczeniem faktur i ich przypisaniem do
konkretnej transakcji.

Czym jest Amadeus Hotel Billback?
Amadeus Hotel Billback to nowatorskie rozwiązanie
umożliwiające Państwu zlecenie płatności do hotelu poprzez
przekazanie numeru wirtualnej karty, tak, aby podróżny nie
został obciążony za pobyt przy wymeldowaniu z hotelu.
Amadeus Hotel Billback może działać zarówno z wirtualnymi
kartami biura podróży, jak i z wirtualnymi kartami
dostarczanymi przez klientów korporacyjnych. Rozwiązanie to
automatyzuje proces generowania numeru wirtualnej karty,
wysyłania potwierdzenia płatności do hotelu, a następnie
rozliczania płatności po zakończonym pobycie gościa.
System Amadeus Hotel Billback jest w pełni zintegrowany
z systemami Amadeus. Bankiem partnerskim w Polsce
jest ING Bank Śląski S.A. wystawiający karty w systemie
MasterCard. W pełni zautomatyzowany proces ułatwia
i usprawnia płatność za pobyt podróżnych w hotelu raz
oszczędza czas osób zaangażowanych w rozliczanie kosztów
podróży służbowych.

Prosta procedura od zakupu do płatności
Dostęp do Amadeus Hotel Billback jest możliwy poprzez
Amadeus Web Services, Amadeus e-Travel Management
oraz w Amadeus Selling Platform i Amadeus Selling Platform
Connect.
Rezerwacja jest łatwa i w pełni zintegrowana z procesem
rezerwacji w Amadeus, bez konieczności dokonywania
jakichkolwiek aktualizacji czy instalacji oprogramowania.
Krótkie szkolenie pozwoli Państwu natychmiast rozpocząć
pracę!

Korzyści i kluczowe cechy Amadeus Hotel Billback
__ Szybkie rozliczanie transakcji hotelowych, za które biuro podróży przejęło płatność w imieniu swoich klientów
__ Pomoc klientom korporacyjnym w kontrolowaniu kosztów podróży poprzez ustalenie limitu wydatków na wirtualnej karcie
__ Ograniczenie manualnej pracy związanej z rezerwacją i opłacaniem pobytu w hotelu
__ Minimalizowanie ryzyka nadużyć związanych z korzystaniem z kart kredytowych biura podróży lub klienta korporacyjnego
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Zarezerwuj hotel
Agenci mogą dokonać rezerwacji
w Amadeus Selling Platform,
Amadeus Selling Platform
Connect, Amadeus e-Travel
Management lub za pomocą
Amadeus Web Services
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Jednorazowa wirtualna karta
Wygenerowana zostaje
jednorazowa wirtualna karta,
automatycznie przypisana do
rezerwacji i dodawana do planu
podróży

Faks
Zindywidualizowany faks
zawierający wszelkie
szczegóły pobytu gościa oraz
instrukcje dotyczące płatności
zostaje automatycznie
wysłany z systemu Amadeus
bezpośrednio do hotelu

Kształtujemy przyszłość turystyki
Amadeus dostarcza rozwiązania, które usprawniają cały proces podróży,
wpływając pozytywnie na doświadczenia podróżnego,
pomagając jednocześnie liniom lotniczym zarządzać swoim biznesem
w bardziej skuteczny sposób.
Znajdujemy się w sercu światowej branży turystycznej, pracując z naszymi
klientami.

Dowiedz się więcej
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę amadeus.com lub już
dziś skontaktuj się ze swoim Opiekunem w Amadeus.

amadeus.com.pl
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Łatwe wymeldowanie
Gdy podróżny wymeldowuje się
z hotelu, hotel obciąża wirtualną
kartę, której numer otrzymał
faksem i przesyła fakturę do
biura podróży

Prosty, bezpieczny,
zautomatyzowany
proces płatności

