Пам’ятка
по роботі з партнерським сайтом та он-лайн системою бронювання
uu-travel.com
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 Кабінету агента
Починайте роботу із сайтом ТК «Унікальна Україна» увійшовши у Ваш кабінет. Щоб увійти
натисніть кнопку Вхід для «Турагентів» у верхньому правому кутку сайту.
3. Встановлення партнерського сайту
Увійшовши до свого кабінету прогорніть на вниз сторінки, де відображений код-вставка.
Вставка працює аналогічно вставці з Youtube:
•
•
•
•

Створіть звичайну сторінку на Вашому сайті
Через html редактор вставте скопійований із Кабінету агента код
Збережіть сторінку
Вставка має з’явитися на Вашому сайті

Зразок як виглядає партнерський сайт можна переглянути тут -

http://krasnoukhov.com/other/uu/
4. Зміна розміру партнерської вставки
У коді можна змінити ширину та висоту вставки та додати цей змінений розділ на ваш вебсайт. Для цього змініть дані у коді:
<iframe src="http://partner.uu-travel.com/?client=2" width="990" height="800"
frameborder="0"></iframe>
5. Бронювання туру туристами
Турист бронює тур знаходячись на Вашому сайті.

Для здійснення бронювання туристу потрібно зайти на сторінку туру, натиснути кнопку
«Замовити» та внести необхідні дані.

Після здійснення замовлені клієнту з’являється повідомлення, в якому вказується, що цей
тур проводиться разом із партнером Туристичною компанією «Унікальна Україна» і клієнт
отримає підтвердження бронювання та інші документів від цієї компанії.

6. Підтвердження бронювання та робота із Туристом
Менеджер ТК “Унікальна Україна» перевіряє замовлення туристів та надсилає
підтвердження бронювання протягом 1 години у робочий час (пн.-пт. 09:30 – 18:30). Турист
отримуєте підтвердження на електронну пошту.
Подальша робота із туристом ведеться ТК «Унікальна Україна».
7. Робота в Кабінеті агента.
Усі замовлення, що здійснюються через Ваш сайт дублюються у Вашому Кабінеті агента. У
своєму Кабінеті агент має наступні можливості:
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:
- Бачити динаміку замовлення турів через Ваш сайт
- Відслідковувати статус туру та переглядати підтвердження бронювання для туриста
- Вести облік агентської винагороди, що має бути виплачена
- Мати доступ до особистих даних всіх туристів, які бронюють тур через Ваш сайт

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.
8. Отримання агентської винагороди.
Один раз на місяць менеджер ТК «Унікальна Україна» надсилає Вам звіт про кількість
замовлених місць через ваш сайт, суму агентської винагороди та перераховує Вам
винагороду.

