
Agències Majoristes



Sistema de Reserves AlojaSuite
Plataforma de reserves i venda de serveis turístics

El sistema de reserves AlojaSuite és un software multiplataforma basat en un framework propi, webservices 

i XML que permet la integració i connexió total al lloc web de l’empresa o plataforma.

Possibilitat de carregar tots els hotels i serveis contractats per a vendre’ls a les agències de viatges 

minoristes i via XML a qualsevol altra agència de viatges o a través del seu lloc web.

Les agències podran donar un accés als hotels i empreses que ofereixin serveis i canviar directament 

les seves dades. En el cas que els hotels treballin amb un channel manager, els preus i disponibilitats es 

podran modificar directament.

Possibilitat de crear paquets propis i vendre’ls directament o les agències minoristes d’interès.
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S’insereix en la pàgina web de l’agència perquè l’usuari final pugui realitzar una cerca i efectuar una 

reserva.

VENDA DIRECTA - WIDGET:

Mòduls del sistema de reserves AlojaSuite

És la intranet on l’agència o els hotelers carreguen les dades específiques dels establiments hotelers 

per a ser reservats posteriorment per l’usuari final o per una altra agència de manera directa o 

mitjançant XML.

CONTROL TOTAL - INTRANET SERVEIS EXTRA DELS HOTELS:

Aquest mòdul possibilita la venda dels serveis extres dels Hotels, com ara entrades al spa, massatges, 

curs de golf, entre altres, augmentant així el seu ventall de possibilitats de venda gestionant-ho tot des del 

mateix sistema.

AFILIACIÓ - INTRANET ALOJASUITE PER A HOTELS AFILIATS:

Mòdul per a les agències que tenen la seva pròpia xarxa d’agències minoristes i que volen distribuir-los els 

preus i les condicions dels establiments hotelers que tenen contractats en el seu portafoli.

DISTRIBUCIÓ - MÒDUL B2B:

Aquest mòdul et permet vendre directament les teves activitats o bé carregar-les en la teva base de dades 

perquè altres agències de viatges, via XML, puguin vendre-les.

EXTRES - ACTIVITATS:


