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Engine2travel v4.0
O motor para os seus conteúdos
O Engine2travel é uma ferramenta web based, desenvolvida para
funcionar como BackOffice de web sites de agências de viagens ou
operadores turísticos.
Com esta ferramenta, é possível gerir toda a oferta, dividida em duas grandes classes:
alojamentos e programas.
Apesar do núcleo da solução passar pela gestão de alojamentos e programas, várias
funcionalidades adicionais estão disponíveis, nomeadamente, rent-a-car, newsletter
electrónica, integração de soluções avançadas (reservas em tempo real), pagamento on-line, etc.
Passamos a descrever sumariamente as funcionalidades mais relevantes.

BackOffice

O BackOffice é a área de acesso restrito do web site, a partir qual é possível gerir toda a informação.

O acesso a esta área está disponível apenas a utilizadores autorizados, detentores de login e password.

Sendo uma ferramenta web based, esta gestão poderá feita a partir de qualquer local, bastará um

computador com ligação à internet.
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Alojamentos
A área de alojamentos permite gerir (criar, editar, eliminar) toda a
oferta do cliente, nomeadamente:

Informação geral do hotel: nome, fotografias, categoria, descrição, localização, ...

Informação detalhada relativamente à tipologia dos quartos, categorias, regimes e condições;

Informação de preços em função da temporada, tipo de quarto, regime, …

Informação sobre a sua localização geográfica, numa relação zona (ex: América do Sul),
destino (ex: Brasil), local (ex: Fernando de Noronha); Esta relação permite optimizar as
pesquisas;

Programas
À semelhança dos alojamentos, relativamente aos programas é
também possível gerir toda a oferta:

Informação geral do hotel: nome, fotografias, categoria, descrição, localização, ...

Informação detalhada relativamente à tipologia dos quartos, categorias, regimes e condições;

Informação de preços em função da temporada, tipo de quarto, regime, …

Informação sobre a sua localização geográfica, numa relação zona (ex: América do Sul),
destino (ex: Brasil), local (ex: Fernando de Noronha); Esta relação permite optimizar as
pesquisas;

Menus Personalizáveis
É possível criar áreas personalizáveis, de forma a organizar a
informação de acordo com a oferta específica
de cada agência. Alguns exemplos: Luas-de-Mel, Última Hora,
Destaques, Promoções, etc.
Rent-a-Car
A informação de oferta própria do serviço rent-a-car pode também
ser definida.

Valores diferenciados por intervalo de datas;

Grupo;

Modelo;

Custo para 1, 3 e 7 dias, e valor por dia extra;
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Newsletter
Gestão e envio de newsletters em formato electrónico para todos os
utilizadores registados no site.
A newsletter é criada com um layout também personalizado, coerente
com a imagem desenvolvida para o web site.
Banners
Permite fazer a gestão de banners publicitários, com controlo de
validade
por número
de visualizações ou por datas e com registo de
Usabilidade
melhorada
cliques.
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Web Site
Solução Personalizada
Apesar da solução de BackOffice se basear no produto
Engine2travel, o grafismo do web site do cliente é
sempre desenvolvido de forma personalizada, não obedecendo a
qualquer matriz ou template pré-existente.
Desta forma, o cliente conseguirá sempre um web site com uma
imagem consentânea com as regras e
directrizes da sua identidade corporativa.
Pesquisa
O web site permite efectuar pesquisas por alojamentos, programas e
zonas, bem como, de forma livre em todo o conteúdo do web site.
Simulador de Preços
O simulador de preços é uma das funcionalidades disponíveis. Esta
funcionalidade permitirá aos visitantes
do web site melhor aferirem dos custos associados à oferta de um
alojamento ou programa em particular.
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Reservas/Mais Informação
Na consulta aos alojamentos e programas disponíveis, é possível aos
utilizadores despoletarem o processo de reserva ou solicitarem
informações adicionais para toda a oferta disponível.
Para além da notificação via e-mail, estas acções são registadas na
base de dados, podendo ser consultadas via BackOffice.
Integrações
Existem várias soluções disponíveis no mercado que permitem alargar a
oferta turística das agências.
Algumas destas soluções permitem, inclusivamente, uma integração
transparente, ou seja, adaptável à imagem gráfica desenvolvida para o site.
Uma das funcionalidades mais interessantes será a possibilidade de
efectuar reservas em tempo-real, que quando combinada com
pagamento on-line e emissão do voucher, constitui para o cliente
uma verdadeira solução “chave-na-mão”.
Tecnologia
A solução foi desenvolvida para plataformas Microsoft, quer em
termos de servidor (Windows Server 2000 ou superior), quer do
sistema de informação (SQL Server 2000 ou superior).
O facto de estar baseada em tecnologias Microsoft é o garante de
evolução e suporte continuados da solução.
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