TREVOLUTION
Business Travel Management System

Magyar utazási irodákra és utazásszervezőkre szabott felhőalapú ügyviteli szoftver
Online foglalási rendszer
Bárhol, és akár dolgozói létszámtól függetlenül használható
Légy Te is a jövő részese!
A Trevolution szoftverrel minden eddiginél hatékonyabbá válik a munkavégzés.
Valósítsd meg utasaid igényeit és kezeld céged (pénz)ügyeit magas színvonalon!

FUNKCIÓK

(a teljesség igénye nélkül)

Szervezői modul csomag
Szállások teljes körű kezelése
• Alapadatok beállítása
• Ellátások, korcsoportok beállítása
• Leírások, képek, tulajdonságok kezelése
• Szobatípusok létrehozása, az elhelyezési lehetőségekkel
• Az árazáshoz szezon törzsek kezelése
• Árlista csoportok létrehozása (Beszerzési és eladási oldal,
•
•
•

•
•

fizetési és lemondási feltételek kezelése.)
Árlisták létrehozása (normál vagy részletes elhelyezéses
árazás) (képletek használata)
Árlisták másolása
Kedvezmények kezelése
• 7=6 kedvezmény (nem csak a 7=6-ra van lehetőség)
• Előfoglalási kedvezmény
Beszerzési és eladási napi kontingensek kezelése
Booking és rooming kezelés
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Viszonteladói modul csomag
• A rendszert használó TO-k árualapjának egyszerű keresése

és azonnali foglalása (partnerkapu nélkül).
• Saját foglalások létrehozása (a TO-nál foglaltak is) kezelése,
dokumentumok készítése (voucher, részvételi jegy, utazási
szerződés, ÁSZF, ...), bizonylatolása (számlák, díjbekérők,
pénztárbizonylatok).
• Megrendelések létrehozása bármely TO (magyar - külföldi)
árualapjára
• Saját és TO-s foglalásoknál, a TO által készített

dokumentumok és bizonylatok nyomtatása és küldése.
• Az elkészített dokumentumok, bizonylatok küldésének

lehetősége a partnerek, és az utasok felé.
• Számlázási és bizonylatolási lehetőség a rendszeren belül

akár több nyelven is.
• NAV előírás szerinti SZÁMLÁZÁS, adatszolgáltatás.
• Elektronikusan képződő dokumentumok (pénzügyi bizonylatok,

szerződések, nyomtatványok) elektronikus aláírásának
lehetősége, a Microsec aláírás szolgáltatón keresztül
Opcionális - megrendelés esetében lehetséges

Szervezői modul csomag

Közlekedések teljes körű kezelése

Viszonteladói modul csomag

• Jutalék számla kiállítása egy gombnyomásra.

• Megállási pontok kezelése

• Saját foglalások (szerződések) készítése.

• Megálló sorok használatának és készítésének lehetősége

• Dinamikus dokumentumok kezelése, szerkesztése.

• Útvonalak kezelése (Az előre elkészített megálló sorok
•
•

•

•

beolvasásának lehetőségével.)
Átszállási lehetőségek kezelése az útvonalban.
Beszerzési kontingensek kezelése (Beszerzési oldal, fizetési
és lemondási feltételeinek kezelése.) (Leírások, illetve a
dinamikus dokumentumainak kezelése.)
Eladási kontingensek kezelése (Eladási oldal, fizetési és
lemondási feltételeinek kezelése.) (Leírások, illetve a
dinamikus dokumentumainak kezelése.)
Árlisták kezelése

Árualap (csomagok) kezelése

• Könyvelési rendszerbe történő feladás (Clean – precíz

könyvelési rendszer felé).

Egyéb könyvelési rendszerbe történő
feladás külön opció - megrendelés esetében lehetséges

• Bankkivonatok rögzítése, illetve elektronikus bankkivonatok

beolvasásának lehetősége.
Opcionális – megrendelés esetében lehetséges.

• Bankkivonat tételek felosztása kimenő és bejövő számlákra.
• Automata levelek és kérdőívek kezelése, automatikus

küldése

• Felhasználói jogosultságok kezelése, csoportosítása.
• Statisztikák

• Időpontok létrehozása, generálása

• Ajánlatküldő funkció

• Tételek (szállás, közlekedés, szolgáltatás) hozzáadása

• Hírlevelező funkció

• Leírások (illetve a dinamikus dokumentumainak kezelése.),

• Partner által használt rendszerből Törzsutasok adatainak, és

képek, tulajdonságok kezelése
• Területek kezelése (körutazások esetén minden érintett terület

megjelölése)
• Kulcsszavak kezelése
• Akciók kezelése, szerkesztése

a törzsutasok utazási adatainak beolvasása
Opcionális - megrendelés esetében lehetséges
• Számos további funkció a turisztikai ágazatban dolgozó cégek

részére.
• Folyamatosan bővülő CRM funkciók (elégedettségi kérdőív,

automatikus dátumra állítható díjbekérő, figyelmeztető modulok, stb)

Szervezői modul csomag

Egyéb
• Beszállító és viszonteladói partnerek, irodák, felhasználók

kezelése
• Törzsutasok kezelése (igény esetén beolvasás a régi

rendszerből)

Viszonteladói modul csomag

Rendszerhasználat betanítása, tanácsadás
Viszonteladói modul csomag
• 1 fő egyszeri betanításának díja: 20.000 Ft + Áfa (max. 5 óra)

• Szoba típusok kezelése

• További személyek: 10.000 Ft + Áfa/fő (max. 5 óra)

• Szoba nézetek kezelése

• További betanítás (1. alkalmon felül, opcionális):

• Egymás alá rendelt terület törzs kezelése
• Leírás csoportok (típusok) kialakításának lehetősége
• Ártípusok kezelése a nem árualapos foglalások esetén
• A rendszer paraméterezhetősége.
• Saját irodák adatainak rögzítése
• Saját listák összeállítása
• Dinamikus dokumentumok szerkesztés (Utazási szerződés,

utastájékoztató, …)
• Foglalás archív kezelése (Vissza lehet nézni, hogy mikor ki és

mit módosított a megrendelésen.)
• Jogosultság kezelés (Szabályozhatja, csoportokba szervezheti

munkatársai hozzáférési szintjeit.)

◦ TeamViewer-en keresztül munkanapokon 9:00-16:00 között:
10.000 Ft + Áfa /óra
◦ Személyesen irodánkban: 20.000 Ft +Áfa /óra, max. 6 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 + 30.000 Ft + Áfa /betanítás (kiszállási költség)
Pest megye területén + 50.000 Ft + Áfa /betanítás (kiszállási ktsg)
Egyéb településeken a kiszállási költség egyedi megállapodás
alapját képezi.

Szervezői modul csomag

Viszonteladói modul csomag

Pénzügy
• Kalkulációs árfolyamok kezelése
• Saját irodákhoz tartozó pénztárak kezelése
• Számlázás foglalás alapján
• Beszerzési számlák kezelése – Számlák felosztása
• Foglalás utasra
• Foglalásra
• Szállásra

IGÉNYELD MOST
– HASZNÁLD KÉSŐBB

• Közlekedésre
• Szolgáltatásra,
• Árualap csomagra
• Bankok és valuták kezelése
• Bankhoz kapcsolt valuta árfolyamok kezelése

A COVID19 miatt kialakult helyzetre való tekintettel lehetőséget
biztosítunk az utazási irodáknak arra, hogy a szerződéskötést
követően csak később, legkésőbb 2021. ápr. 1-jén kezdjék el
használni a Viszonteladói modult.

• Bank kivonatok rögzítése, illetve beolvasásának lehetősége

(Sberbank, Gránit Bank, Raiffeisen Bank, OTP, MKB)

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Opcionális - megrendelés esetében lehetséges

Szerződj most, és jelezz nekünk, amikor kezdenél. A szerződés

• Bankkivonat tételek alapján történő felosztása a kimenő és a

beérkező számlákra (jutalék számla előre beszámítása)
• Feladás a könyvelési rendszer felé
• BBP és stornó listák készítése
• Jutalék kategóriák kezelése
• Partnerek jutalék kategóriába sorolása

csak ezt követően (vagy legkésőbb 2021. ápr. 1-jén) lép életbe,
ekkor kerül sor a betanításra, ekkor aktiváljuk a rendszer
hozzáférést, és csak ekkortól válik esedékessé a díjfizetés.

Szervezői modul csomag

Szervezői modul csomag

• Elektronikusan képződő dokumentumok (pénzügyi bizonylatok,

Rendszerhasználat betanítása, tanácsadás

• NAV felé feladás (számlázás)

szerződések, nyomtatványok) elektronikus aláírásának
lehetősége, a Microsec aláírás szolgáltatón keresztül
Opcionális - megrendelés esetében lehetséges

• Pénzügy dinamikus paraméterezése (foglalási tételek

kombinációinak alapján a bizonylatolási rendje)
• Kerekítések kezelése tétel típus és ártípus alapján
• Könyvelési rendszerbe történő feladás (Clean – precíz

könyvelési rendszer felé).

Egyéb könyvelési rendszerbe
történő feladás külön opció - megrendelés esetében lehetséges

Egyéb szolgáltatások
• Szolgáltatások adatainak kezelése

Szervezői modul csomag
• Szervezők számára a rendszerhasználati betanítás/tanácsadás 2
részletben, 2 külön napon kerül megrendezésre.
• 1. nap: max. 5 órás betanítás
◦ 1 fő egyszeri betanításának díja: 20.000 Ft + Áfa
◦ További személyek: 10.000 Ft + Áfa/fő
• 2. nap: max. 5 órás betanítás, az 1. oktatást követő 2 héten belül
◦ Betanítási díj az 1. napon résztvevők számára: 0 Ft + Áfa
◦ Új személyek számára 20.000 Ft + Áfa/fő/nap
A betanítások helyszíne (választható)
• TravelGATE székhelyén:

• Automatikusan a foglalásba épülő szolgáltatások

Helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76.

használatának kezelése
• Beszerzési kontingensek kezelése (Beszerzési oldal, fizetési
és lemondási feltételeinek kezelése.) (Leírások, illetve a
dinamikus dokumentumainak kezelése.) (Képek kezelése.)
• Eladási kontingens kezelése (Eladási oldal, fizetési és
lemondási feltételeinek kezelése.) (Leírások, illetve a
dinamikus dokumentumainak kezelése.)

Ideje: 9:00 – 17:00 között, max. 5 óra/alkalom

• Megrendelő székhelyén/telephelyén, mely esetben felár:
Budapest területén + 30.000 Ft + Áfa /betanítás (kiszállási ktsg)
Pest megye területén + 50.000 Ft +Áfa /betanítás (kiszállási ktsg)
Egyéb településeken a kiszállási költség egyedi megállapodás
alapját képezi.

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
Az alábbi csatlakozási és rendszerhasználati díjak visszavonásig,
de a legkésőbb

2021.03.31-ig megkötött szerződésekre érvényesek.

A szerződés minden csomag esetén határozott idejű: 2év (24 hónap).
A kialakult helyzet miatt nem csak felhasználói létszám-alapú,
hanem forgalom-alapú díjfizetés választására is lehetőség van.

ÁRAK | Szervezői modul csomag
COVID START csomag
Felhasználói létszámtól független, forgalom alapú hozzáférés

ÁRAK | Viszonteladói modul csomag
Az alábbi árak és feltételek kizárólag TravelGATE rendszert használó
irodák részére érvényesek, azaz csak jelenleg hatályos TravelGATE
szolgáltatási szerződéssel rendelkezőknek.

Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 90.000 Ft + Áfa /cég

Havidíj:
Rendszeres havidíj a teljes tour operátori szoftver (szervezői modul cs.)
használatára:
• Alapdíj: 10.000 Ft + Áfa /hó /cég (felhasználó számtól független)
• + Mozgó forgalmi díj a saját szervezésből származó nettó forgalom
után*:
◦ a 0-200 M Ft közötti rész 0,3 %-a
◦ + a 200-250 M Ft közötti rész 0,1 %-a
◦ + a 250-500 M Ft közötti rész 0,08 %-a
◦ + az 500-700 M Ft közötti rész 0,07 %-a
◦ + a 700-1.000 M Ft közötti rész 0,05 %-a
◦ + a 1.000 M Ft fölötti részre egyedi megállapodás alapján
Példa: Ha 2021-ben nincs forgalmad saját eladásból, akkor 10.000 Ft/hó az
alapköltséged.
A rendszerdíj tartalmazza: A fenti funkciókat (turisztikai rendszer), cégen belül
korlátlan számú felhasználói hozzáférést (korlátlan számú rendszerhasználati
jogosultságot), a rendszerbe töltött saját árualapból napi 1x-i XML generálást, valamint
a rendszerhez fűződő támogatást - munkaidőben ügyfélszolgálatot és supportot.
A rendszerdíj nem tartalmazza:
A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év,
melyet az integrált számlázóprogram felé kell fizetni.

Fontos információ NEM TravelGATE partnereknek:
Amennyiben Te másik utazási rendszert használsz, azaz nem a TravelGATE
biztosítja a weboldalad és weboldaladra az utazási árualapot, jó hírünk van!
Kérd egyedi ajánlatunkat, mely magában fogja foglalni

• 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 Trevolution ügyviteli rendszert is.
Keress minket bizalommal!

Szervezői modul csomag

Viszonteladói modul csomag

ALAP csomag

ALAP csomag

Felhasználói létszámtól független, forgalom alapú hozzáférés

Felhasználói létszámtól független, forgalom alapú hozzáférés

Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 90.000 Ft + Áfa /cég

Havidíj:
Rendszeres havidíj a teljes tour operátori szoftver (szervezői modul cs.)
használatára:
• Alapdíj: 30.000 Ft + Áfa /hó /cég (felhasználó számtól független)
• + Mozgó forgalmi díj a saját szervezésből származó nettó forgalom
után*:
◦ a 0-200 M Ft közötti rész 0 %-a
◦ a 200-250 M Ft közötti rész 0,2 %-a
◦ a 250-500 M Ft közötti rész 0,09 %-a
◦ az 500-700 M Ft közötti rész 0,08 %-a
◦ a 700-1.000 M Ft közötti rész 0,06 %-a
◦ az 1.000 M Ft fölötti részre egyedi megállapodás alapján
Példa: Ha 2021-ben 200 M Ft-nál kisebb forgalmat bonyolítasz saját eladásból, akkor
30.000 Ft/hó az alapköltséged.
A rendszerdíj tartalmazza: a fenti funkciókat (turisztikai rendszer), cégen belül korlátlan
számú felhasználói hozzáférést (korlátlan számú rendszerhasználati jogosultságot), a
rendszerbe töltött saját árualapból napi 1x-i XML generálást, valamint a rendszerhez
fűződő támogatást - munkaidőben ügyfélszolgálatot és supportot.
A rendszerdíj nem tartalmazza:
A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év,
melyet az integrált számlázóprogram felé kell fizetni.

*A forgalom alapú jutalék megállapításának alapja a Partner közreműködésével és
adatszolgáltatásával történik a rendszerben kiállított bevételi bizonylatok alapján. Az
összeg intervallumok naptári évre vonatkoznak, és az elszámolás negyedévente történik.

Csatlakozási díj (egyszeri költség)
Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 25.000 Ft + Áfa /cég

Havidíj:
Rendszeres havidíj a teljes utazási szoftver (viszonteladói modul cs.)
használatára:
• Alapdíj: 10.000 Ft + Áfa /hó /cég (felhasználó számtól független)
• + Mozgó forgalmi díj a nettó forgalom után*:
◦ a 0-25 M Ft közötti rész 0,3 %-a
◦ + a 25-50 M Ft közötti rész 0,2 %-a
◦ + az 50-100 M Ft közötti rész 0,15 %-a
◦ + a 100-200M Ft közötti rész 0,10 %-a
◦ + a 200-300 M Ft közötti rész 0,08 %-a
◦ + a 300-500 M Ft közötti rész 0,05 %-a
◦ + az 500 M Ft feletti részre egyedi megállapodás alapján
A rendszerdíj tartalmazza:
A fenti funkciókat (turisztikai rendszer), cégen belül korlátlan számú felhasználói
hozzáférést (korlátlan számú rendszerhasználati jogosultságot), valamint a
rendszerhez fűződő támogatást - munkaidőben ügyfélszolgálatot és supportot.
A rendszerdíj nem tartalmazza:
A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év,
melyet az integrált számlázóprogram felé kell fizetni.

*A forgalom alapú jutalék megállapításának alapja a Partner közreműködésével és
adatszolgáltatásával történik a rendszerben kiállított bevételi bizonylatok alapján. Az összeg
intervallumok naptári évre vonatkoznak, és az elszámolás negyedévente történik.

Szervezői modul csomag

Viszonteladói modul csomag

FUNKCIÓ csomag

FUNKCIÓ csomag

Forgalomtól független, felhasználói létszám-alapú hozzáférés

Forgalomtól független, felhasználói létszám-alapú hozzáférés

Csatlakozási díj (egyszeri költség)

Csatlakozási díj (egyszeri költség)

Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 90.000 Ft + Áfa /cég

Egyszeri integráció és előkészítés - beállítás: 25.000 Ft + Áfa /cég

Havidíj:

Havidíj:

Rendszeres havidíj a teljes tour operátori szoftver (szervezői modul cs.)
használatára:
• Alapdíj: Nincs
• + Rendszerdíj a felhasználók száma szerint:
◦ 1-3 fő hozzáférése esetén 45.000 Ft + Áfa /hó
◦ 4-7 fő hozzáférése esetén 75.000 Ft + Áfa /hó
◦ 7+ fő hozzáférése esetén egyedi megállapodás alapján

Rendszeres havidíj a teljes utazási szoftver (viszonteladói modul cs.)
használatára:
• Alapdíj: Nincs
• + Rendszerdíj a felhasználók száma szerint:
◦ 1 fő hozzáférése esetén 15.000 Ft helyett 7.500 Ft + Áfa /hó*
◦ 2-3 fő hozzáférése esetén 36.000 Ft helyett 21.000 Ft + Áfa /hó*
◦ 4-7 fő hozzáférése esetén 56.000 Ft helyett 42.000 Ft + Áfa /hó*
◦ 7+ fő hozzáférése esetén egyedi megállapodás alapján

A rendszerdíj tartalmazza:
A fenti funkciókat (turisztikai rendszer), cégen belül meghatározott számú felhasználói
hozzáférést (meghatározott számú rendszerhasználati jogosultságot), a rendszerbe
töltött saját árualapból napi 1x-i XML generálást, valamint a rendszerhez fűződő
támogatást - munkaidőben ügyfélszolgálatot és supportot.
A rendszerdíj nem tartalmazza:
A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év,
melyet az integrált számlázóprogram felé kell fizetni.

*COVID kedvezmény: a pirossal írt kedvezményes rendszerdíj árak
2021.02.28-ig történő szerződéskötés esetén a szerződés teljes futamidejére
érvényesek!
A rendszerdíj 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 rendszerdíj nem tartalmazza:
A számlák NAV felé történő feladási díját (korlátlan db-szám): 15.000 Ft + Áfa/év,
melyet az integrált számlázóprogram felé kell fizetni.

Felhő alapú, bármikor és szinte bárhonnan online elérhető
Online számlázás, pénzügy, ügyvitel, foglalási lehetőség
Megkönnyíti, optimalizálja és felgyorsítja céged működését

Kezeld céged ügyeit 1 helyen egy komplex, átfogó turisztikai szoftverrel!
További részletekért, jelentkezésért keress minket az info@travelgate.hu e-mail címen,
vagy küldd el érdeklődésedet ide kattintva!
Kiegészítő információk:
A rendszert csak és kizárólag betanításon részt vett személy használhatja. Sikeres betanítást követően a résztvevők oklevelet kapnak.
Törekszünk a konkrét ár meghatározására, de mivel az általunk kínált turisztikai szoftver külön kérésre kiegészülhet weboldal gyártással és egyéb más szolgáltatással is, és
mivel a megrendelőink vegyesen válogatnak a szolgáltatási palettánkból, ezért előfordul, hogy egyedi árazást, egyedi megállapodást alkalmazunk a Társaságunk által nyújtott
és megrendelőink által igénybe vett ún. Szolgáltatás Mix-ekhez. Fent leírtak alapján a rendszerdíj és betanítási díj árak pontosak, de esetleges Szolgáltatás Mix igénybevétele
esetében nem tartalmazzák pl. a weboldal gyártási és egyéb más gyártási és szolgáltatási költségeket. A Szolgáltatás Mix (pl. weboldalgyártás, levelezés szolgáltatás stb.)
árakat személyes és pontos igényfelmérést és tervezést követően tudjuk pontosítani.
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