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2022.09.01.-től érvényes árlista

TravelGATE 3.0
TREVOlution
az új generáció

Magyar utazási irodákra és utazásszervezőkre szabott
teljes körű, felhőalapú
Turisztikai ügyviteli szoftver és online foglalási rendszer

Nincs géphez, helyhez kötve – szinte bárhonnan és bármikor használható

Komplex, átfogó turisztikai szoftver, mely megkönnyíti, optimalizálja
és felgyorsítja céged működését

► Felhőalapú rendszer ► NAV 3.0 számlázás ► Pénztár kezelés ► Díjbekérő és bizonylatok ►
Utalványkezelés ► Azonnali foglalási rendszer ( Partnerkapu )► Hatékony Marketing eszközök► Ügyfél- és
törzsutaskezelés ►Akár dolgozói létszámtól függetlenül használható ► Viszonteladó és szervezői modulok
► és még rengeteg funkció…

Tedd hatékonyabbá, eredményesebbé a céged a Trevo szoftverrel!
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FUNKCIÓK
(a teljesség igénye nélkül)

Viszonteladói modul csomag
a) Pénzügy

•
•
•
•

Kalkulációs árfolyamok kezelése
Saját irodákhoz tartozó pénztárak kezelése
Számlázás foglalás alapján
Beszerzési számlák kezelése, felosztása (Foglalás utasra, foglalásra,szállásra, közlekedésre,
szolgáltatásra, árualapra, árualap időpontra)

•
•
•
•

Egyedi számlák kiállítása
Bankok és valuták kezelése
Bankhoz kapcsolt valuta árfolyamok kezelése
Bankkivonatok rögzítése, illetve beolvasásának lehetősége (Sberbank, Gránit Bank, Raiffeisen Bank, OTP,
MKB, Unicredit, Erste) ( Opcionális - megrendelés esetében lehetséges)

•

Bankkivonat tételek alapján történő felosztása a kimenő és a beérkező számlákra (jutalék számla előre
beszámítása)

•
•
•
•

Bank forgalom lista
NAV felé feladás
Pénzügy dinamikus paraméterezése (foglalási tételek kombinációinak alapján a bizonylatolási rendje)
Könyvelési rendszerbe történő feladás (Clean – precíz könyvelési rendszer felé). Egyéb könyvelési
rendszerbe történő feladás külön opció - megrendelés esetében lehetséges

•

Foglalás pénzügy ballanc kimutatása

b) Foglalás

•
•
•
•
•
•
•
•

Belső árualap foglalása
Idegen árualap foglalása
Foglalások tömeges módosítása
Biztosítások kezelése bizonylatolása
Foglalás bizonylatolása
Foglalási dokumentumok elkészítése
Utas és partner levelek küldése (dokumentum és bizonylat mellékletekkel)
A foglaláshoz tartozó CRM funkciók 1 kattintásra
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c) Egyéb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beszállító és viszonteladói partnerek, irodák, felhasználók kezelése
Törzsutasok kezelése (igény esetén beolvasás a régi rendszerből)
Egymás alá rendelt terület törzs kezelése
Ártípusok kezelése a nem árualapos foglalások esetén
A rendszer paraméterezhetősége.
Saját irodák adatainak rögzítése
Saját listák összeállítása (cégre és felhasználóra)
Dinamikus dokumentumok szerkesztés (Utazási szerződés, utastájékoztató)
Foglalás archív kezelése (Vissza lehet nézni, hogy mikor ki és mit módosított a megrendelésen.)
Foglalásban egyéb, bármire használható mezők kezelése
Jogosultság kezelés (Szabályozhatja, csoportokba szervezheti munkatársai hozzáférési szintjeit.)
Szöveg csere lehetősége leírásokban (előre elkészített szövegrészletek központi kezelése)
Címke típusok kialakítása
Címkék kezelése
Dokumentumtár (a foglalási dokumentumok és levelek előre történő definiálása)
Felhasználók kezelése
Jogosultság csoportok kialakítása
Weboldal kezelésének lehetősége az adminisztrációs felületen belül
Törzsutas csoportok kialakítása

• …. és még számos további funkció a turisztikai ágazatban dolgozó cégek részére.
A funkció felsorolás nem teljes körű! A rendszer bővíthető egyedi jelzések, kérések és megállapodások alapján. Célunk a
turisztikai ágazat teljes és korrekt kiszolgálása, a dolgozói munkafolyamatok egyszerűsítése, a munkára fordított idő csökkentése,
valamint a kiszolgálási folyamatok gyorsítása.
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ÁRLISTA
FUNKCIÓ viszonteladói csomag
Forgalomtól független, felhasználói létszám-alapú hozzáférés
Végfelhasználó részéről történő 2 éves vagy ennél több határozott idő vállalással
Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 35.000 Ft + Áfa /cég
Licence díj:
Rendszeres havi licence díj a teljes utazási szoftver (viszonteladói ( TA )modul cs.) használatára:

• Licence díj a felhasználók száma szerint:
◦ 1 fő hozzáférése esetén 13.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 2 fő hozzáférése esetén 24.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 3 fő hozzáférése esetén 33.000 Ft + Áfa /hó*
◦ 4 fő hozzáférése esetén 39.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 5-7 fő hozzáférése esetén 59.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 7+ fő hozzáférése esetén egyedi megállapodás alapján
Végfelhasználó részéről történő 1 éves határozott idő vállalással
Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 35.000 Ft + Áfa /cég
Licence díj:
Rendszeres havi licence díj a teljes utazási szoftver (viszonteladói ( TA )modul cs.) használatára:

• Licence díj a felhasználók száma szerint:
◦ 1 fő hozzáférése esetén 16.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 2 fő hozzáférése esetén 29.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 3 fő hozzáférése esetén 39.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 4 fő hozzáférése esetén 47.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 5-7 fő hozzáférése esetén 69.900 Ft + Áfa /hó*
◦ 7+ fő hozzáférése esetén egyedi megállapodás alapján
◦
Végfelhasználó részéről történő 90 napos rendes felmondási lehetőség esetében
Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 35.000 Ft + Áfa /cég
Licence díj:
Rendszeres havi licence díj a teljes utazási szoftver (viszonteladói ( TA )modul cs.) használatára:

• Licence díj a felhasználók száma szerint:
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

1 fő hozzáférése esetén 19.900 Ft + Áfa /hó*
2 fő hozzáférése esetén 34.900 Ft + Áfa /hó*
3 fő hozzáférése esetén 49.900 Ft + Áfa /hó*
4 fő hozzáférése esetén 59.900 Ft + Áfa /hó*
5-7 fő hozzáférése esetén 79.900 Ft + Áfa /hó*
7+ fő hozzáférése esetén egyedi megállapodás alapján

A licence díj tartalmazza:
A fenti funkciókat (turisztikai rendszer), cégen belül meghatározott számú felhasználói hozzáférést (meghatározott
számú rendszerhasználati jogosultságot), valamint a rendszerhez fűződő támogatást - munkaidőben ügyfélszolgálatot
és supportot.
A Licence díj nem tartalmazza:
• A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év.
• Weboldal gyártás (külön megállapodás keretében történik)
Új vagy már meglévő opció:
Weboldalon viszonteladásra szolgáló keresőmotor (utazás – magyar TO ) és a weboldalon a viszonteladói árualap
megjelenítése, használata: +18.900 Ft + Áfa / hónap (külön megállapodás keretében történik)
* A felhasználó létszám alapú Licence díj kizárólag 1 éves vagy annál több fix határozott idejű Licence Szerződés aláírásával
érhető el, mely Licence Szerződés rendes felmondási jogát a Végfelhasználó csomag választás értelmében minimum 90 NAPIG
és/vagy 1 , illetve 2 évig nem gyakorolhatja.

Rendszerhasználat betanítása, tanácsadás
• 1 fő egyszeri betanításának díja: 30.000 Ft + Áfa (max. 4 óra)
• További személyek: 15.000 Ft + Áfa/fő (max. 4 óra)
• További betanítás - tanácsadás (1. alkalmon felül, opcionális):
◦ Online webalkalmazáson keresztül munkanapokon 9:00-16:00 között: 15.000 Ft + Áfa /óra
◦ Személyesen irodánkban: 20.000 Ft +Áfa /óra, max. 4 fő részvételével
A betanítások helyszíne (választható)

• TravelGATE székhelyén:

Helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76.
Ideje: 9:00 – 17:00 között, max. 5 óra.

• Megrendelő székhelyén/telephelyén, mely esetben felár:

Budapest területén + 40.000 Ft + Áfa /betanítás (kiszállási költség)
Pest megye területén + 60.000 Ft + Áfa /betanítás (kiszállási ktsg)
Egyéb településeken a kiszállási költség egyedi megállapodás alapját képezi.

A fenti csatlakozási és rendszerhasználati Licence díjak visszavonásig érvényesek.
A szerződés minden csomag esetén határozott idejű.
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A fenti árak és feltételek kizárólag TravelGATE Magellán utazási rendszerre már érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkező Utazási irodák
részére érvényesek, azaz csak jelenleg hatályos TravelGATE szolgáltatási szerződéssel rendelkező utazási irodáknak. A Travelgate 3.0 rendszert csak
és kizárólag olyan utazási irodák vehetik igénybe, melyeknek a Travelgate Kft. szolgáltatja a viszonteladáshoz ( nem saját szervezés ) szükséges
árualapot (weboldalas megjelenítési vagy XML átadási formában)
Amennyiben másik utazási rendszert használsz (nem a TravelGATE biztosítja a weboldalad és weboldaladra az utazási árualapot) kérd egyedi
ajánlatunkat, mely magában foglalja
• a weboldalad teljes kivitelezését /megújulását

•
•

a weboldalon történő árualap megjelenítését: klasszikus utazási ajánlatok + kereső, hajóút ajánlatok + kereső, sportút ajánlatok + kereső,
osztrák és német árualap + kereső
valamint a teljes TG 3.0 Trevo ügyviteli rendszert is. Keress minket bizalommal!

Kezeld céged foglalásait, (pénz)ügyeit
1 helyen, magas színvonalon!
TravelGATE Kft. - TravelGATE 3.0 Trevo | Business Travel Management System

