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Vender produtos de turismo 
nunca foi tão fácil
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Plataforma Completa

O pOder de gerir O dia-a-dia 
dO seu negóciO cOm 
ligaçãO Online aOs seus 
parceirOs

O OperationKey é o novo bundle da plataforma KEYforTravel. É uma plataforma 
out-of-the-box onde pode gerir o todo o seu negócio e obter presença online.
Oferece-lhe um conjunto de motores de produto que permitem encontrar no 
mesmo sítio e em segundos a melhor oferta. Comunique de forma eficaz com o 
seu cliente e faça a gestão de toda a documentação de viagem, pagamentos e 
faturação num único local. O set-up é feito através de um simples clique e está 
disponível a um preço muito competitivo.

Comunique 
Com os seus 

Clientes
Modelos de comunicação 

personalizados (templates) 
para promover produto ou 

enviar newsletters

ProCure em 
múltiPlos 

forneCedores
34 fornecedores conectados a si. 

Encontre rapidamente a 
melhor oferta.

reduza o temPo 
das oPerações

Automatize o seu negócio através 
de um conjunto de ferramentas 

operacionais. Use os 
automatismos disponíveis 

para diminuir o tempo 

Website 
Pronto 

a utilizar
Construa o seu website através de 

modelos pré construídos. 
Publique conteúdos

agilmente. Garanta a sua 
presença online
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Venda e Promoção

AumEnTE As suAs vEndAs

prOmOva O seu prOdutO e cOntrOle
Crie conteúdo atrativo utilizando templates e recursos multimédia para promover o seu produto. 
Controle a eficácia da sua comunicação e ajuste a sua estratégia do negócio.

parceirOs dispOníveis
Escolha o que melhor se adequa ao seu negócio

O KEYforTravel OperationKey fornece um conjunto de ferramentas par efetuar a reserva de voo, hotel, 
rent-a-car, férias e pacotes dinâmicos. Estes estão interligados aos principais fornecedores da indústria 
permitindo reservar produto eficazmente. Este sistema permite aplicar as suas regras de negócio (mark-ups, 
fees e descontos), sendo assim apresentado de forma consistente e rigorosa o preço final.
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Operacionalize o seu negócio

REduzA Os sEus CusTOs
ambiente OperaciOnal para Os agentes
um ambiente intuitivo, que permite uma gestão fácil de reservas e files, assim como,  a realização de 
forma eficaz das tarefas do dia a dia do agente de viagens.

- Comunicação permanente e automática com o cliente
- modelos de email pré-construídos para agilizar a comunicação
- Criação automática de documentação, em PdF ou em outros formatos standard
- Acesso a templates de documentos, com o “look-and-feel”  da sua empresa
- Acesso ao histórico de toda a comunicação com o cliente

mOtOr de reservas integradO
Com um conjunto completo de motores de negócio integrados no ambiente operacional, os agentes
de viagens podem aceder a produto e criar reservas de forma rápida e precisa, oferecendo o melhor 
serviço aos seus clientes.

HistóricO de prOcessOs
A qualquer momento cada utilizador, desde que autenticado, pode ter acesso a um visualização completa 
de processos, histórico de dados de cliente, status de pagamentos e documentos.

sOluçãO cOmpleta de FaturaçãO
A faturação é incorporada no mesmo ambiente operacional evitando ter de utilizar outro sistema. Integre 
a faturação no seu ciclo de venda, otimize e controle os custos de venda.
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Quer uma bOa raZãO 
para escOlHer O 
KeYFOrtravel Opera-
tiOnKeY?
nÓs dAmOs-LHE CInCO 
num mercado tão exigente como o do turismo é essencial ter uma 
plataforma de gestão altamente competitiva. 

Vendas

utilize os nossos templates e crie páginas de promoção 
profissionais no seu website.

visualização e análise da performance de negócio, com 
medidas, indicadores e apoio à decisão.

Ambiente ágil onde pode gerir o ciclo de venda, com total 
controlo da relação com o cliente e das ferramentas de 
reserva. 

Plataforma completa para gerir todos os tipos de negócio 
de turismo (lazer, empresarial, operadores turísticos).

análise

oPeração

ComPleta

venda com motores de negócio que agregam a sua oferta 
e dos seus parceiros. Procure por tarifa e disponibilidade. 
Efetue a reserva em tempo-real. 

Promoção
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b2b
b2C

CorPorate

Gestão de 
oPeração

Construa produto, carregue inventário, defina
margem de venda, comissões e crie conteúdo. 

Construa dinamicamente produto usando 
centrais hoteleiras ou Gds e 

venda-o online.

Website pronto a utilizar focado na promoção 
e na venda. Construa conteúdo facilmente e 
controle a promoção da sua oferta.

Crie regras de negócio empresariais, faça 
a gestão de fluxos de reserva. Permite que 
os colaboradores da empresa  efetuem as 
suas próprias reservas de acordo com as 
políticas da empresa.

uma ferramenta para 
efetuar reservas, gerir, 

emitir bilhetes, 
faturação e comunicar 
com os seus clientes e 

fornecedores.

www.viatecla.com
info@viatecla.com

desenvolvido por:Contactos

gestãO simpliFicada de 
prOdutO turísticO

Nós oferecemos

um ambiente, três soluções, escolha a que melhor se adequa ao seu negócio.


