seyahat asistanı

acentelerini geleceğe hazırlıyor
Seyahat asistanı ürünümüzle geleceğe hazır olun!
IATI sisteme getirdiği ürünler ile acentelerini hem geleceğe hazırlıyor hem
de yeni iş imkanları kazandırıyor.
Artan gelir seviyesine bağlı olarak müşteriler daha bütünleşik ve karmaşık
kişiselleştirilmiş seyahat ürünleri arıyor.
Bu yeni trend ile ürünü araştırmak için gerekli zaman ve doğru kaynaklara
ulaşım için harcanacak çaba arttıkça seyahat acentelerinin bilgisi ve
deneyimi daha da değer kazanıyor.
IATI geliştirdiği yeni ürünü “Seyahat Asistanı“ ile son kullanıcı ve acente
deneyimini tekrar bir araya getirerek hem gelecek seyahat ihtiyaçlarını
karşılıyor hem de acentelerine yeni müşteri ve kazançlar getiriyor.
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bas konuş - anında destek
Kullanıcılar kendilerine özel seyahat ürünü oluştururken ya da satın aldığı
ürünü kullanırken anlık ve gerçek zamanlı desteğe ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Bu ihtiyaçın gelecekte “yapay zeka“ ile ses ve mesajlaşma servisleri ile
karşılanması planlanıyor.
Yapay zekanın bu ihtiyaçları karşılaması hem zaman alacak hem de daha
kompleks ihtiyaçları karşılaması mümkün olmayacak.
Örneğin;
Kullanıcının kaldığı otelden “geç çıkış“ yapmak istemesi ya da satın
aldığı uçuşun tarihinin değiştirilmesi gibi...
İşte bu noktada acentelerin tecrübesi ve tedarikçiler ile bağlantıları
devreye girecek.
Son kullanıcı ve seyahat acenteleri arasındaki anlık iletişim ise yeni
ürünümüz “Seyahat Asistanı“ ile olacak.
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Geç çıkış yapmak
istiyorum.

seyahat assistanı nasıl çalışıyor ?
1

IATI “Seyahat Asistanı“ uygulamasının tanıtımını yaparak
kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak
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Kullanıcı uygulama ile kendisine en yakın IATI acentelerini bir
harita üzerinde görerek asistan hizmeti almak istediği acenteyi
seçecek.
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Kullanıcı belirlemiş olduğu acentenin aktif çalışanlarının
profillerini inceleyerek sürekli olarak hizmet almak istediği
seyahat uzmanını seçecek.

IATI Seyahat Asistanı Uygulaması
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seyahat assistanı nasıl çalışıyor ?
4
5
6

IATI Acente yetkilisi kullanıcının asistan seçimini onaylayıp
asistan hizmeti sürecini başlatacak.

Seyahat Asistanı hizmeti ile ilgili tüm iletişim, yönetim ve kontrol
süreçleri IATI acente arayüzüne çok yakında eklenecek olan
“Seyahat Asistanı“ modülü ile yapılacak

Tüm bu süreçler aynı zamanda IATI acente mobil uygulaması ile
de yürütebilecek.
Seyahat Asistanı Modülü
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seyahat assistanı iletişim örnekleri
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IATI platformunun katacakları
- IATI kullanıcı ile acente arasında bir güven unsuru olarak görev yapacaktır.
- IATI aynı şekilde son kullanıcı ve acentelerin performansını, kalitesini ve kontrol süreçlerini saglayacaktır.
- Gerekli görüldüğü hallerde IATI kullanıcı ile acente arasında bir ödeme platformu şeklinde devreye
girebilecektir.
- IATI, belli uzmanlık gerektiren konularda bilgi sahibi olan acenteler ile o an bilgiye ihtiyaci olan acenteler
arasında bir bilgi akışı ağı oluşturacaktır.
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iletişim
Seyahat Asistanı ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi almak için:
IATI Satış Departmanı
GSM
: 0 538 082 59 31
E-Posta : seyahat.asistani@iati.com

www.iati.com

