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Θέµα: B2T Software
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής µας, σχετικά µε το B2T Software, σας εκθέσαµε τα δοµικά
προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την προτεινόµενη διανοµή των κρατήσεων της
εταιρείας σας, µέσω του νέου συστήµατος.
Παρακολουθήσαµε παράλληλα και το σχετικό workshop που διοργανώθηκε την Τρίτη 24/04/12
για την ενηµέρωση των συνεργαζόµενων Τουριστικών Γραφείων, κατά τη διάρκεια του οποίου
διαπιστώσαµε, όπως και εσείς άλλωστε, από τις τοποθετήσεις των µελών µας και πρόσθετα,
σοβαρά, λειτουργικού χαρακτήρα, προβλήµατα.
Το θέµα αυτό είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένου ότι πέραν των άλλων άπτεται και του
ευαίσθητου τοµέα των άγονων γραµµών.
Θεωρούµε απαραίτητο να ανασταλεί η εφαρµογή του, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος για έναν εποικοδοµητικό διάλογο που θα µας δώσει ορθολογικές λύσεις.

Ι. Καταγράφουµε εκ νέου, τα προβλήµατα που δηµιουργεί η υιοθέτηση του προτεινόµενου από
την πλευρά σας συστήµατος:
1. Το συγκεκριµένο σύστηµα αυξάνει το κόστος λειτουργίας των τουριστικών γραφείων και
επιβαρύνει την οικονοµική τους θέση, δεδοµένου ότι για κάθε κράτηση θα πρέπει να
γίνεται αναζήτηση θέσεων και ναύλων σε πλέον του ενός συστήµατα.
2. Με βάση τα συστήµατα GDS, µέσω των οποίων γίνεται η παγκόσµια διανοµή
αεροπορικών εταιρειών, τα τουριστικά γραφεία έχουν στηρίξει την µηχανογράφησή τους
και συστήµατα εξυπηρέτησης πελατών, τα οποία αναιρούνται σε περίπτωση χρήσης του
προωθούµενου συστήµατός.
3. ∆εν έχει ληφθεί υπ’ όψη η διασύνδεση του συστήµατός σας µε διάφορα άλλα συστήµατα
µας, όπως CRM, ERP, λογιστικής, Quality Control κλπ., που παρέχουν ποιοτικές
υπηρεσίες στους πελάτες µας.
4. Τα τουριστικά γραφεία στερούνται το βασικό δικαίωµα επιλογής των «εργαλείων» της
εργασίας τους επιβαρύνοντας έτσι και το καταναλωτικό κοινό, ιδιαίτερα στα δροµολόγια
των άγονων γραµµών.
5. Ειδικότερα για τις άγονες γραµµές, για τις οποίες υπάρχει και επιδότηση από την Ε.Ε.:

i. Εξαιρείται µεγάλο µέρος του καταναλωτικού κοινού από την πρόσβαση σε κρατήσεις
και ναύλους, αν τα τουριστικά γραφεία δεν επιλέξουν (όπως έχουν το δικαίωµα) την
χρήση του συστήµατος σας.
ii. Το προϊόν σας πρέπει να διατίθεται µέσω όλων των καθιερωµένων καναλιών
διανοµής και όχι να αποκλείονται µέσα από τα οποία καλύπτεται σήµερα τουλάχιστον
το 80% των καταναλωτών.
6. ∆ηµιουργούνται τουριστικά γραφεία δύο ταχυτήτων, µια και τα τουριστικά γραφεία του
εξωτερικού θα έχουν πρόσβαση στο προϊόν της ΟΑ µέσω των GDS και όχι του νέου
συστήµατος, ενώ τα ελληνικά τουριστικά γραφεία και οι Έλληνες καταναλωτές, θα
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση .
7. Αντίστοιχα προβλήµατα δηµιουργούνται και µε την κατάργηση της δυνατότητας
δηµιουργίας passive segments σε κρατήσεις, σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα από το
«EU regulations on GDS code of conduct». Εξάλλου, όπως µας έχουν ενηµερώσει µέλη
µας, στις χρεώσεις των αντιστοίχων segments, δεν λαµβάνεται υπ όψιν αν αφορούν
απαραίτητη χρήση των GDS µε στόχο την υποστήριξη της εσωτερικής µηχανογράφησης
και τρόπο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών
τους.
ΙΙ. Τα σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την παρουσίαση του
συστήµατος και ιδιαίτερα:
i. To split και devide pnr γίνεται µόνον µετά την έκδοση,
ii. Τα customer profiles πρέπει να επανεισαχθούν
iii. ∆εν υπάρχει «previous» στα menu και το σύστηµα θεωρεί ότι επικοινωνία µε τον
πελάτη µας έχει συνέχεια χωρίς ο πελάτης να θέλει να ξανασκεφτεί αυτά που τον
ενηµερώσαµε προηγουµένως.
iv. Οι κρατήσεις που έως σήµερα έχουν γίνει στα GDS δεν µεταφέρονται αυτόµατα
στο B2T σύστηµα.
v. H διαδικασία των refund γίνεται µόνο µέσω refund application µέσω BSP.
Και πολλά άλλα, αποδεικνύουν ότι το Β2Τ Software δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί µια και
δεν έχει ληφθεί υπόψη µια σειρά παραµέτρων.
Λόγω της σοβαρότητας των παραπάνω, παρακαλούµε να οριστεί άµεσα συνάντηση για την
επίλυση του όλου θέµατος.
Με εκτίµηση

