Пам’ятка
по роботі з он-лайн системою бронювання uu-travel.com для агентів
1. Реєстрація в он-лайн системі
Відповідальний менеджер ТК «Унікальна Україна» надає Вам доступ (Ваш логін та пароль) до он-лайн
системи бронювання після підписання агентського договору.
2. Вхід до системи
Починайте роботу із сайтом ТК «Унікальна Україна» увійшовши у Ваш кабінет. Щоб увійти натисніть
кнопку Вхід для «Турагентів» у верхньому правому кутку сайту.

3. Бронювання туру
Будучи залогованим у своєму Кабінеті, у календарі турів Ви можете переглядати тури та кількість місць,
що залишилася для кожної категорії та розмір агентської винагороди.

Якщо на сайті розміщені партнерські тури, а не тури Унікальної України, то агентська винагорода буде
вказана як «0» грн.
У календарі тури, що мають гарантовану дату виїзду позначені синім кольором. Заявочні тури – сірим.
Для того, щоб забронювати тур перейдіть на сторінку конкретного туру і натисніть кнопку «Замовити».
Оберіть необхідну кількість місць. Якщо Ви залоговані на сайті, то жодних інших даних для бронювання не
потрібно вносити.

4. Підтвердження бронювання
Менеджер ТК “Унікальна Україна» перевіряє ваше замовлення та надсилає підтвердження бронювання
протягом 1 години у робочий час (пн.-пт. 09:30 – 18:30). Ви отримуєте підтвердження бронювання із
вказаним розміром агентської винагороди на Вашу електронну пошту.

4. Робота в Кабінеті агента
Внесення інформації про агента. У вкладці «Мої дані» Ви можете внести контактну інформацію компанії,
контактну інформацію менеджера та підвантажити необхідні документи (ліцензія, свідоцтво, агентський
договір та інші необхідні документи).

Управління турами. Ця вкладка створена для роботи із замовленими турами, що мають відбутися. У Вас є
наступні можливості:
- Вести облік замовлених турів та туристів на кожен тур
- Відслідковувати статус туру та переглядати підтвердження бронювання
- Скасовувати замовлення
- Вести облік агентської винагороди, що має бути виплачена
- Реєструвати дані туристів, необхідні для страховки

-

Реєструвати факультативні замовлення туристів

Для того, щоб зареєструвати особисті дані туристів натисніть на посилання «Змінити інформацію про
туристів». У новому вікні, що відкриється введіть необхідні дані про туристів та натисніть кнопку
«Зареєструвати».
Якщо у турі є факультативні замовлення (додаткові програми, які не включені до програми туру і
оплачуються туристами на місці), то у вкладці «Управління турами» біля конкретного туру з’являється
опція «Зареєструватися на факультативи». Як правило, реєстрація на факультативи відкривається за 7 днів
до туру. Як тільки реєстрація буде відкрита Вам буде надіслано листа на електронну пошту.

Тури, що відбулися. Ця вкладка створена для збереження інформації про тури, які вже були замовлені та
відбулися.
Пропозиції. У цій вкладці зберігаються пропозиції групових турів. У випадку, якщо Ваша компанія дає
запит на прорахунок індивідуального чи групового замовлення, то інформація із описом та прорахунком
замовлення зберігається у цій вкладці.

5. Робота із індивідуальними та груповими запитами.
Надсилати запити на прорахунок індивідуальних чи групових замовлень
можна через «Сервіс індивідуального туризму» - спеціальну он-лайн
форму, що знаходиться праворуч на головній сторінці порталу uutravel.com.
Увага! Обов’язково будьте залоговані
ідентифікувати Ваше замовлення.

як агент, щоб ми могли

Пропозиція із розрахунком з’явиться і Кабінеті агента у вкладці
«Пропозиції» та буде надіслана на електронну пошту.
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