Key Travel Online
Bespaar tijd, geld en profiteer van de mogelijkheid om
direct te boeken met Key Travel Online. Bij het ontwerpen
van deze boekingstool hebben wij de functionaliteiten
afgestemd op de sector-specifieke processen.

Met Key Travel
Online 24/7 snel en
eenvoudig toegang
tot ons complete
aanbod aan tarieven en
beschikbaarheid

Wat is Key Travel Online?
Key Travel Online is de enige online
boekingstool, die humanitaire en
academische sectoren rechtstreeks
toegang geeft tot ons volledige
assortiment, zonder tussenkomst van
een zakenreis boekingskantoor.
De tool is vakkundig in eigen huis
ontwikkeld, waarbij rekening is
gehouden met de behoeftes van onze
klanten. Hierdoor draagt het gebruik
bij aan efficiency: voor zowel boeker,
reiziger, als de verantwoordelijke voor
autorisatie.

Uniek overzicht luchtvaarttarieven
De traditionele schermweergave richt
zich vooral op beschikbare tarieven.
Hierbij zijn niet de voorwaarden
zichtbaar die bij die tarieven behoren.
Key Travel Online biedt u nieuwe
inzichten.

Voor meer informatie over Key Travel:
t: +31 20 241 5709 | e: info@keytravel.nl
www.keytravel.com

U kunt zelf uw zoekopties bepalen:
•
•
•

Speciale humanitaire en
academische tarieven
Exclusief onderhandelde tarieven
Gepubliceerde tarieven

Daarbij ziet u de bijbehorende
voorwaarden:
•
•
•
•

Hold periode
Toegestane bagage
Wijzigings- en
annuleringsvoorwaarden
Geldigheidsduur van het ticket

Welk voordeel biedt het nieuwe tarief
overzicht?
De meeste boekingsschermen tonen
tarieven in oplopende volgorde, waarbij
een aantrekkelijke prijs veelal een
beslissingsfactor wordt. Wij weten
echter dat flexibiliteit voor onze sectoren
van vitaal belang is. De wijze waarop wij
de tarieven zichtbaar maken, geeft u alle
informatie om een effectieve vergelijking
te maken.

Andere unieke kenmerken:
Hold functie

Hotels boeken
Aanbod

U kunt uw vluchten in optie houden
met behoud van voorwaarden. In
geval van speciale humanitaire en
academische tarieven kan dit variëren
van 9 maanden vóór de reis, tot 24
uur voor vertrek. Door deze flexibiliteit
kunnen reizigers lang tevoren plannen
zonder verplichtingen, met ruimte voor
het goedkeuringsproces. Dit geeft vaak
groot prijsvoordeel.

Key Travel’s assortiment aan meer dan
300.000 hotels is online toegankelijk.
Het boekingssysteem toont u de best
mogelijke prijzen en prijsvergelijkingen,
gebaseerd op uw exclusieve organisatie
tarieven en onze beschikbare
leveranciersprijzen. Conform uw
reisbeleid kunnen betalingsopties
worden geïntegreerd: pre-paid (vooraf
betalen), post-paid (betalen bij de
accommodatie), of bill-back (achteraf
betalen).

Winkelmandje
De travelmanager kan meerdere reis
opties in het winkelmandje van de
reiziger doen. Het winkelmandje is
automatisch gekoppeld aan de email van
de reiziger. Die krijgt daarmee alle opties
in één oogopslag in beeld.

Trip Advisor Ratings
Geaggregeerde Trip Advisor
beoordelingen voor hotels kan de keuze
vergemakkelijken.

Filteren op Ontbijt en Wifi
Profiel integratie
Uw unieke reizigersprofiel
volledig geïntegreerd in de tool;
een tijdbesparende factor in uw
boekingsproces.

24/7
Key Travel Online is 24/7 beschikbaar:
zoeken, plannen, vastleggen en
goedkeuren op de momenten dat het u
uitkomt.

Responsive Design
Het responsive design zorgt ervoor
dat de website zich aanpast aan het
platform en het toestel waarmee u
inlogt: smartphone, desktop of tablet.

Voor meer informatie over Key Travel:
t: +31 20 241 5709 | e: info@keytravel.nl
www.keytravel.com

Indien u onnodige declaraties wilt
voorkomen, kunt u hotel zoekresultaten
filteren op basis van ontbijt en/of Wifi.

Financiën en Verslaggeving
Interactie boeker, reiziger en
travelmanager
Key Travel Online heeft een geavanceerd
en efficiënt communicatie kanaal
ontwikkeld, zodat de boekingen snel
worden doorgeven aan de betreffende
manager of afdelingshoofd, die de
boekingen beoordeelt en goedkeurt.

Flexibele betalingsmogelijkheden
De betaalwijze die het best binnen uw
interne processen past, kan geïntegreerd
worden in uw profiel.

Reisbeleid integratie
U kunt uw reizigersprofiel zodanig
aanpassen, dat er altijd conform
uw reisbeleid wordt gewerkt en
dat zorgvuldig koopgedrag wordt
gestimuleerd.

Betalingscode integratie
Integreren van betalingscodes ter
ondersteuning van uw budgetbeheer
voor een soepele verwerking.

Rapportage analyse
Veelomvattende rapportage
functionaliteiten, zoals ‘tariefbesparing’,
of ‘buiten beleid’ rapportages stellen u in
staat om het koopgedrag te beheersen.

Hoe kan ik aan de slag?
Aan de slag gaan is heel eenvoudig. U
hoeft enkel contact op te nemen uw
accountmanager. Hij toont u graag een
demo en kan toelichting geven op het
implementatie proces. U kunt natuurlijk
ook mailen naar info@keytravel.nl voor
meer informatie.

