


BİZ 
KİMİZ?
Turizm ve havacılık sektörüne ge�rdiğimiz yenilikçi yazılım 
çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık�k. 

Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş toptancıları) 
omuz omuza çalış�ğımız 20 yıllık süreçte edindiğimiz tecrübeleri, 
iş ortaklarımızın işletmelerine değer katmak ve uzun soluklu 
başarı hikayeleri oluşturmak için kullandık.

Bugün gelişim evresi hızla yükselen teknolojiyi yakından takip ederek 
kullanıcılarımızın işini kolaylaş�rmaya devam ediyoruz. TURSYS avantajlarıyla 
işletmelerin yüksek verimlilik oranları yakalaması 
için yeni avantajlar yara�yoruz.
 

Neden TURSYS
Web tabanlı uygularımızla interne�n olduğu

her yerde yanınızdayız.

Kullanıcı dostu, gelişmiş ve etkin backoffice 
hizmetleri sunuyoruz.

Tursys Pool ile hızlı ve efek�f GDS ve XML 
entegrasyon avantajı yara�yoruz.

Güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz ve edindiğimiz bilgileri web/mobil 

uygulama mimarisinde kullanıyoruz.

Modüler programlama mimarisi ile ih�yaca 
uygun sistem oluşturma imkanı sağlıyoruz.

So�ware as a Service (SaaS) iş modeline 
uygun çözümler üre�yoruz.

Profesyonel teknik ekibimizle 7/24 
destek veriyoruz.



HAVAYOLU ONLINE
REZERVASYON ÇÖZÜMLERİ İLE

ÇÖZÜM ELİNİZİN ALTINDA
Tarifeli, charter ve split-charter operasyonu yapan havayolu şirketlerinin 

ih�yaç duydukları sistemleri biliyoruz. Bu sebeple, birlikte çalış�ğımız 
havayolu şirketlerinin hızlı hareket etmelerini sağlıyoruz. İh�yaç 

duydukları online rezervasyon ve yöne�m sistemlerine 
ait en güvenilir çözümleri sunuyoruz.

Teknoloji ile 
yükselen karlılık
Sektördeki en güncel teknolojilerle 
geliş�rilen Havayolu Online Rezer-
vasyon Çözümleri, müşterilerimizin 
işletme ve operasyonel maliyetlerini 
minimum seviyeye düşürüp, istedik-
leri zaman en kaliteli hizme� en 
düşük maliyetlerle temin edebilme-
lerine �rsat veriyor.

Bir işletmenin günlük rezervasyon 
işlemleri ile birlikte dikkat etmesi 
gereken birçok konu bulunuyor. 
Müşterilerimize zaman kazandıracak 
ve sektördeki diğer �rsatları 
değerlendirmelerine yardımcı olacak 
Havayolu Online Rezervasyon 
Çözümlerimiz  haya�  kullanıcılarımız 
için daha kolay hale ge�riyor.

Gücünüze ortak 
işinize destek



3 adımda kolay rezervasyon, 
iptal/iade/değişiklik seçenekleri

Rezervasyon

Ödeme Metotları
Kredi kar�, debit kart, online 
bankacılık, MCO'lu çalışma 
modeli ve çeşitli ih�yaçlara 
uygun ödeme metotları

İşlemlerin B2B veya B2C temas 
yoluyla yöne�lmesi

Sa�ş Kanalları

GDS ve XML 
Entegrasyonu
Mul�-GDS desteği ve OTA XML 
entegrasyonu

Segmentasyon, kontenjan, 
fiyatlandırma, kısa ve uzun 
vadede tarife planlama

Gelişmiş Envanter 
Yöne�mi

Muhasebe
Çoklu para birimi kolaylığı ve 
genel muhasebe sistemlerine 
entegrasyon

Responsive, vizyoner ve özgün 
web sitesi tasarımı ve 
programlama  

Özgün Web Tasarımı

Raporlama
Her isteğe uygun otoma�k 
işlenen ve istenen forma�a 
çıkan raporlar



Özgün ve responsive (duyarlı) web tasarımı

Mobil uygulama (IOS, Android) geliş�rme seçeneği

Sosyal medya entegrasyonu (Facebook, Twi�er, vb.)

Arama motoru op�mizasyonu (SEO) modülü

Gelişmiş içerik yöne�mi ayrıcalığı (CMS)

Çoklu dil avantajı

Bilinirliğinizi ar�rın, 
bir adım öne geçin

İşletmelerin, belirlenen hedefler 
doğrultusunda internet 
dünyasında rakiplerini geride 
bırakmasına ve farkındalık 
yaratmasına destek oluyoruz. 
Tursys olarak size sunduğumuz 
hizmetlerimizle bilinirliğinizi 
ar�rıp bir adım öne geçmenizi 
sağlıyoruz.

B2C 
İNTERNET 
ÇÖZÜMLERİ
İnternet dünyasının, iş ortaklarımızın müşterileriyle buluştukları birer 
vitrin olduğunu biliyoruz. Bu konuda internet dünyasındaki 
tecrübelerimizi kullanarak müşterilerimizin web ortamında 
yaratıcı bir şekilde var olmalarını ve işletmelerinin 
değerine değer katmalarını sağlıyoruz.



Bir işletmenin günlük rezervasyon 
işlemleri ile birlikte dikkat etmesi 
gereken birçok konu bulunuyor. 
Müşterilerimize zaman kazandıracak 
ve sektördeki diğer �rsatları 
değerlendirmelerine yardımcı olacak 
Havayolu Online Rezervasyon 
Çözümlerimiz  haya�  kullanıcılarımız 
için daha kolay hale ge�riyor.
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