


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.



TUR OPERATÖRÜ ONLINE
REZERVASYON ÇÖZÜMLERİ İLE
TEK NOKTADAN TAM HİZMET

Dinamik ve geleneksel paketleme sistemlerimiz ile tur operatörlerinin 
yükünü hafifle�yoruz. Uçak, otel ve gemi gibi ürünlerin detaylarını 
zenginleş�riyoruz, daha geniş sa�ş ağı sunuyoruz iş ortaklarımızın 

sektörde daha etkin bir modelle var olmasını sağlıyoruz.

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

Teknoloji ile 
yükselen karlılık
Sektördeki en güncel teknolojilerle 
geliş�rilen Tur Operatörü Online 
Rezervasyon Çözümleri, 
müşterilerimizin işletme ve 
operasyonel maliyetlerini minimum 
seviyeye düşürüp, istedikleri zaman en 
kaliteli hizme� en düşük maliyetlerle 
temin edebilmelerine �rsat veriyor.



Fiyatlandırma, uçuş tarife 
planlama, uçuş-otel 
kombinasyonu imkanı

Gelişmiş Uçak Envanteri

Gelişmiş Otel Envanteri
Günlük ve dönemsel ih�yaçlara 
göre otel envanteri belirleme, 
acenteye göre kontenjan girişi

Tanımlanan uçuş ve otelleri tek 
bir ürün gibi fiyatlandırma ve 
transfer ekleme seçeneği

Paket Tur

Özel Paket
Detaylı seyahat planlama, ta�l 
noktasında geziler, seyahat 
sigortası ve araç kiralama �rsa� 

Ekstra ürünlerin "Özel Paket" 
çözümü ile kolayca kombinas-
yonu, gelişmiş içerik yöne�mi

Gelişmiş Cruise Envanteri

Dinamik Paketleme
Kombinasyonlarda toplam 
ücret görüntüleme, XML uçak 
bağlan�larını ilave şansı

B2B ve B2C; acente, tur 
operatörü veya konsolidatör ile 
iş yöne�mi olanağı

Sa�ş ve Dağı�m Kanalları

Muhasebe
Çoklu para birimi kolaylığı ve 
harici genel muhasebe 
sistemlerine entegrasyon imkanı

Özgün Web Tasarımı
Responsive web tasarımı, 
vizyoner ve özgün web sitesi ve 
programlama

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.



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

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