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7.1.4.1 INBRENGEN & WIJZIGEN REGIO
1
REGIO......................... : CAN__
2
OMSCHRIJVING.................. : CANARISCHE EILANDEN______
3
OMSCHRIJVING FRANS............ : ILES CANARIES____________
4
OMSCHRIJVING DUITS............ : CANARIES EILAND__________
5
OMSCHRIJVING ENGELS........... : CANARY ISLANDS___________
6
TOESTAND BESTEMMING (N,S)..... : N
7
ISO-LANDCODE.................. : ES
8
LAND.......................... : SPANJE______________
9
REGIO VAN AFDELING(EN)........ : _________________________
10
ABTO-WES CODE (3 CIJFERS)..... : 091 SPAIN Gran Canaria
AANTAL BESTEMMINGEN........... : 1_________

1 Code van de regio voor verder gebruik in de programma’s
2-5 zijn de omschrijvingen van de regio in de verschillende talen
6 De toestand geeft aan of deze regio nog in gebruik is of niet. Regio’s in stop worden niet getoond
in opzoekprogramma’s. (N=Normaal, S=Stop)
7 De ISO landcode wordt gebruikt om in btn een opzoeking per land mogelijk te maken. De
landcode kan opgezocht worden met F9
8 omschrijving van het land, is enkel informatief in te geven.
9 een regio kan bediend worden door packages/producten die tot een bepaalde afdeling (brochure)
behoren. Indien dit het geval is kan deze afdeling (of afdelingen) hier opgegeven worden zodat bij
opzoeking per afdeling enkel de regio’s van die afdeling getoond worden (bvb in swingline opzoeken
uit brochure ‘vliegvakanties’ moet geen regio’s tonen waar er geen vluchten naartoe gaan)
Afdelingen kan je opzoeken met F9
10 Voor rapportering naar de WES moet het systeem weten tot welke WES-code deze regio behoort.
(enkel voor ABTO leden) WES-Codes kan je opzoeken met F9
11 Aantal bestemmingen die reeks gekoppeld zijn aan deze regio (zie 7.1.4.11)
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7.1.4.11 INBRENGEN & WIJZIGEN BESTEMMING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BESTEMMING....................
OMSCHRIJVING..................
OMSCHRIJVING FRANS............
OMSCHRIJVING DUITS............
OMSCHRIJVING ENGELS...........
TOESTAND BESTEMMING (N,S).....
REGIO.........................
BESTEMMING VAN AFDELING(EN)...
ABTO-WES CODE (3 CIJFERS).....
NAAM KANTOOR..................
STRAAT KANTOOR................
GEMEENTE KANTOOR..............
TELEFOON KANTOOR..............
2e TELEFOON KANTOOR...........
3e TELEFOON KANTOOR...........
FAXNUMMER KANTOOR.............

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TFS_______
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
_
CAN__
CANARISCHE EILANDEN
_________________________
___
_________________________
___________________________________
______________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________

1 Code van de bestemming voor verder gebruik in de programma’s
2-5 zijn de omschrijvingen van de bestemming in de verschillende talen
6 Een bestemming kan om stop gezet worden als deze niet meer gebruikt wordt. Ze verschijnt dan
niet meer in de opzoekprogramma’s. (N=normaal, S=stop)
7 Geeft aan tot welke regio deze bestemming toehoort. Opzoeken van de regio kan met F9
8 Een bestemming kan toegewezen worden aan een afdeling. Indien er opgezocht wordt per
afdeling, dan kunnen de overeenkomstige bestemmingen getoond worden.
Geen afdeling ingeven wil zeggen dat de bestemming tot alle afdeling behoort, behalve als er in de
regio een afdeling werd ingegeven, dan wordt deze afdeling genomen. Afdelingen kan je opzoeken
met F9
9 Voor rapportering naar de WES moet het systeem weten tot welke WES-code deze regio behoort.
(enkel voor ABTO leden) WES-Codes kan je opzoeken met F9
10-16 zijn de gegevens van de lokale agent voor deze bestemming.
(deze gegevens kunnen afgedrukt worden op de reisdocumenten)
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Opzoeken per afdeling in swingline:
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