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7.2.1.10 ALTERNATIEVEN VOLGENS LEEFTIJD
In bepaalde interfaces die uitwisseling hebben met Servitour is het niet mogelijk om per persoon
andere seats en regimes in te stellen tijdens een prijsopvraging of boeking.
Opdat de mogelijkheid van deze bepalingen per persoon, zoals ze in Servitour voorzien is, zou
kunnen werken is het noodzakelijk hiervoor een aantal inschrijvingen te doen in de database.
Het gaat hier steeds over leeftijdsgebonden alternatieven. Dit gaat op in het geval van transporten
voor SEATS, in het geval van verblijven REGIMES.
Om het beheer hiervan te doen beschikt men in Servitour over volgende programma’s.

7.2.1.10.1 = INGAVE SEATS VOLGENS LEEFTIJD
Voor de seats bepaalt men in het algemeen welke seat door een andere vervangen zal worden als
een transport geboekt wordt. Deze regel is dan voor alle transportproducten van toepassing waarin
de beide seats gedefinieerd werden.
In het eerste scherm wordt gevraagd welke seat geboekt werd.
GEBOEKTE SEAT................. : SAD____
Men krijgt vervolgens onmiddellijk in een tweede scherm de mogelijkheid een tabel op te geven met
de verschillende alternatieven volgens de leeftijd.
FEATURE : SAD
VAN LFT TOT
1 0_
1_
2 2_
12

SEAT VOLWASSENE
VAN DATUM TOT DATUM SEAT
OMSCHRIJVING
011005
311206
SINF___ SEAT INFANT
011005
311206
SCHD___ SEAT KIND

In deze transporten waar de seat SAD geboekt wordt, wordt voor de kinderen die voldoen aan de
leeftijdvereisten zoals hierboven beschreven en mits het bestaan van de kinderfeature deze laatste
ingevuld in plaats van degene die opgegeven werd bij de boeking. Dit betekent concreet dat er een
andere prijs zal worden toegepast. Voor de kinderseat moet m.a.w. geen contingent worden
ingeschreven, er wordt enkel rekening mee gehouden op het niveau van de prijs.

7.2.1.10.2 = SCHRAPPEN SEATS /LEEFTIJD
Wenst men deze omwisseling op een bepaald ogenblik op te heffen kan men de voordien bepaalde
wisseling volledig schrappen. Men schrapt in dit programma alles dat bepaald werd voor die
bepaalde geboekte seat.

7.2.1.10.3 = LIJST SEATS PER LEEFTIJD
Dit programma laat toe te visualiseren welke seatwisselingen zijn ingeschreven in het systeem. Men
kan de lijst beperken door selecties in te geven op productcode, seatcode, leeftijd en reisdatum.
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7.2.1.10.11 = INGAVE REGIMES VOLGENS LEEFTIJD
Voor regimes is er voorzien dat men voor een productcode een regime kan opgeven waarvoor een
wisseling moet gebeuren.
In het eerste scherm wordt gevraagd naar productcode en geboekte regime.
1
2
3
4

PRODUCT.......................
OMSCHRIJVING................
OPMERKING...................
GEBOEKT REGIME................

:
:
:
:

ELPERT__
HOTEL EL PUERTO__________
_________________________
R20____

Men komt vervolgens terecht in een tweede scherm waarin kan gedefinieerd worden welke de
voorwaarden zijn om te wisselen en naar welk regime er moet gewisseld worden.
PRODUCT : ELPERT
HOTEL EL PUERTO
FEATURE : R20
HALF PENSION
VAN LFT TOT VAN DATUM TOT DATUM REGIME OMSCHRIJVING
ABL
1 0_
12
010105
311206
R20KI__ HALF PENSION - KINDERMAALTIJDE L
2 __
In de kolommen zie je volgende vragen :
Leeftijdsgrens (van – tot)
Reisdatum (van – tot)
Te wisselen naar regimecode (hier R20KI)
ABL : Geldig voor Alle kinderen (A), Kinderen boven het minimum aan tal personen in
de kamer (B), Laatste kind in de kamer (L).
Ook hier is het mogelijk dat er verschillende alternatieven staan afhankelijk van de leeftijd.

7.2.1.10.12 = SCHRAPPEN REGIMES PER LEEFTIJD
Wenst men deze omwisseling op een bepaald ogenblik op te heffen kan men de voordien bepaalde
wisseling volledig schrappen. Men schrapt in dit programma alles dat bepaald werd voor dat
bepaalde geboekte regime.

7.2.1.10.13 = LIJST REGIMES PER LEEFTIJD
Dit programma laat toe te visualiseren welke regimewisselingen zijn ingeschreven in het systeem.
Men kan de lijst beperken door selecties in te geven op productcode, regimecode, leeftijd en
reisdatum.
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