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7.2.2.4 PACKAGES: VARIANTEN
Binnen deze rubriek onderscheiden we 2 grote subrubrieken: de variante samenstellingen van
packages enerzijds en de pré & postpackages anderzijds. Het onderscheid tussen deze beide is de
plaats waar de variatie voorkomt, in het geval men een variante samenstelling maakt bevindt men
zich binnen de package zelf. Een pré en postpackage is het voor en achtervoegsel dat bij een
package kan behoren.

VARIATIES IN SAMENSTELLING
Soms valt het voor dat de samenstelling van een package voor een bepaalde periode
varieert. Via de programma’s 7.2.2.4.1 t.e.m. 7.2.2.4.5 kan men dergelijke variaties inbrengen en
beheren.

7.2.2.4.1. INGAVE SAMENSTELLINGEN PACKAGE
7.2.2.4.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INGAVE SAMENSTELLINGEN PACKAGE

CODE PACKAGE..................
OMSCHRIJVING..................
SPECIALE OPSTAPPLAATS.........
DAG VAN DE WEEK...............
LENGTE IN NACHTEN.............
GELDIG VANAF DATUM............
GELDIG TOT DATUM..............
VOLGNR........................
OPMERKING (INTERN)............
+ OF - AANTAL NACHTEN.........
VOORKEURSAMENSTELLING (J,N)...
VARIANTE BOEKBAAR VIA BTN (J,N)
COPIE VAN STANDAARD ? (J,N)..

1.
2.
3.
4.
5.

SERVITOUR DEMO
: EGCRUI01
: DE SCHATTEN VAN DE NIJL__
: 0______
: 0
: 0__
: 010103
: 300603
: N__
: ___________________________________
: ___
: N
:N
: J

Code package : vraagt naar de code van de package voor dewelke men de variatie wenst te
specificeren.
Na ingave van de code verschijnen de omschrijving en de huidige samenstelling van de
package op het scherm. Tik de return-toets om verder te gaan.
Speciale opstapplaats : Indien de variant van de package vanuit een andere
opstapplaats vertrekt, dient men deze opstapplaats hier aan te duiden. Wanneer dit niet van
toepassing is, geeft men een 0 in. Deze 0 zal default door het systeem worden voorgesteld.
Dag van de week : Wanneer deze variatie in de package alleen mogelijk is bij vertrek op

6. een bepaalde dag van de week, dan duidt men hier deze dag aan, waarbij 1=maandag,
2=dinsdag,…en 7= zondag. Wanneer de variatie alle dagen van de week geldig is, drukt men ‘0’.
7. Lengte in nachten : Specificeer het totaal aantal nachten (van vervoer en verblijf samen) waaruit
de variante package bestaat. ‘0’ betekent dat de package voor gelijk welke lengte kan gereserveerd
worden. Indien de lengte hier bepaald werd, verschijnt deze variant in de boeking enkel indien de
opgegeven totale lengte van de reis overeenstemt met de hier bepaalde totale lengte. Dit
vergemakkelijkt het werk op het moment dat men overgaat tot boeken.
8. Geldig vanaf datum :
9. Geldig tot datum : Baken de periode af gedurende dewelke de variante van de package van
toepassing is .
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10. Volgnummer: Elke variant krijgt een volgnummer. Default wordt er voorgesteld een nieuwe
volgnummer aangemaakt, dit geeft men aan door in deze zone “N” in te vullen.
11. Opmerking : Indien men dit wenst kan men aan deze samenstelling een opmerking
toevoegen.
12. + of – aantal nachten: Zijn er meer of minder nachten die moeten bijgerekend worden in de
prijsberekening. Geeft een getal zonder teken indien er nachten moeten toegevoegd worden,
een getal met een “-“ teken voor indien er minder nachten moeten gerekend worden.
13. voorkeursamenstelling (J,N): met “J” geeft men aan dat deze de voorkeursamenstelling is.
14. variante boekbaar via BTN (J,N): Met “J’ geeft men aan dat deze variante kan geboekt
worden rechtstreeks in BTN (indien de database deze link heeft).
15. Copie van standaard ? (J,N) : Met ‘J’ bekomt men in het volgende scherm een detailweergave
van de producten die deel uitmaken van de standaard-package. Men kan deze producten
overlopen en wijzigingen aanbrengen waar men dit wenst. Met ‘N’ bekomt men een leeg
scherm, dat een volledig vrije ingave van de verschillende producten die deel uitmaken van
de package toelaat.

7.2.2.4.1 INGAVE VARIANT SAMENSTELLING
PACKAGE : EGCRUI01 DE SCHATTEN VAN DE NIJL
OPSTAP : ALLE
ALLE DAGEN
PRODUCT OMSCHRIJVING
S NACHT
1 BRULXR__ BRUSSEL-LUXOR_____________ H 0__
2 EGSHAR01 HOTEL TROPICANA___________ V 9__
3 LXRBRU__ LUXOR-BRUSSEL_____________ T 0__
4 ________

SERVITOUR DEMO
ALLE LENGTES
SEAT
TRANSP.
_______ _______
____________
_______ _______

010103 - 300603
OPSTAP AFSTAP
BRU____ LXR____
_____
_____
LXR____ BRU____

Komt men aan het einde van de tabel, dan keurt men de variante samenstelling goed door
gebruik van F10/#. De zojuist gedefinieerde samenstelling wordt nu in het aanbod opgenomen.

7.2.2.4.2. SCHRAPPEN SAMENSTELLINGEN PACKAGE
Dit programma biedt de mogelijkheid bepaalde samenstellingen van een package te
schrappen. Dezelfde vragen zullen worden gesteld als bij het aanmaken van een variante
samenstelling van een package. Op die manier kan men de samenstelling die men wenst te
schrappen duidelijk omschrijven.
7.2.2.4.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SCHRAPPEN SAMENSTELLINGEN PACKAGE

CODE PACKAGE..................
OMSCHRIJVING..................
SPECIALE OPSTAPPLAATS.........
DAG VAN DE WEEK...............
LENGTE IN NACHTEN.............
GELDIG VANAF DATUM............
GELDIG TOT DATUM..............
VOLGNR........................
OPMERKING.....................

:
:
:
:
:
:
:
:
:

SERVITOUR DEMO

EGCRUI01
DE SCHATTEN VAN DE NIJL__
0______
0
0__
010103
300603
1__
___________________________________

OM TE SCHRAPPEN TIK '-'....... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: -,*,/
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In de velden “speciale opstapplaats”,”dag van de week”,”lengte in nachten”,“Geldig vanaf datum” en
“volgnr” kan men met F9 of “@” opzoeken welke varianten werden ingegeven en hieruit de juiste halen,
of men kan alle varianten intikken door “-“ in te geven. Wanneer men de samenstelling definitief wenst
te schrappen, tikt men ‘-‘.

7.2.2.4.3. LIJST VARIANTE SAMENSTELLING
Het is mogelijk een lijst te consulteren die de variante samenstellingen van de packages
weergeeft. Men kan deze lijst beperken door een aantal gegevens te specificeren.
7.2.2.4.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LIJST VARIANTE SAMENSTELLINGEN

BEGINNEN MET PACKAGE..........
EINDIGEN MET PACKAGE..........
SELECTIE OPSTAPPLAATS.........
SELECTIE DAG NR...............
SELECTIE OP LENGTE............
BEGINNEN MET DATUM............
EINDIGEN MET DATUM............
BEKNOPT OF DETAIL (B,D)......
VIDEO OF PRINTER (V,P)........

:
:
:
:
:
:
:
:
:

SERVITOUR DEMO

EGC001__
EGHURP01
_______
_
___
______
______
D
V

1. Beginnen met package :
2. Eindigen met package : Men kan de lijst beperken door de codes op te geven van de eerste
en de laatste package die men op de lijst gerapporteerd wenst te zien. Men kan de correcte
codes opsporen door middel van de zoekfunctie F9/@. Wenst men enkel de samenstellingen
met betrekking tot één bepaalde package te zien, dan geeft men tweemaal dezelfde code op.
Wanneer geen selectie wordt doorgevoerd, zal dit resulteren in een lijst van de
samenstellingen van alle packages.
3. Selectie opstapplaats : Men kan de lijst beperken tot de packages die vanaf één bepaalde
opstapplaats vertrekken. Men kan opnieuw de codes met betrekking tot de opstapplaatsen
opsporen door gebruik te maken van de zoekfunctie F9/@.
4. Selectie dag nr. : Men kan de lijst ook beperken tot deze packages die op een bepaalde dag
vertrekken. Dit gebeurt door het nummer dat overeenstemt met deze dag op te geven.
Hierbij is 1 = maandag, 2 = dinsdag, …en 7 = zondag.
5. Selectie op lengte : door ingave van het cijfer 7, selecteert men bijvoorbeeld alle package die
een lengte van zeven dagen hebben.
6. Beginnen met datum :
7. Eindigen met datum : De mogelijkheid wordt geboden de variaties van de packages die
binnen een bepaalde periode kunnen geboekt worden, te selecteren.
8. Beknopt of Detail (B,D) : Men kan de keuze maken tussen een beknopte weergave, waarbij
men een lijst met beperkte gegevens met betrekking tot de geselecteerde packages bekomt,
of een gedetailleerde lijst, waarbij voor ieder product afzonderlijk de belangrijkste gegevens
worden weergegeven.
9. Video of Printer (V,P) : Tik ‘V’ indien men de lijst op het scherm wenst te zien verschijnen en
‘P’ om de gegevens op papier af te drukken.
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7.2.2.4.4 COPIËREN SAMENSTELLING
De mogelijkheid is voorzien om een standaard-package
samenstellingen te copiëren naar een andere package.

of

één

van

de

variante

PRE EN POST-PACKAGE
Deze extra voorzieningen laten u toe op een flexibele manier het grote aanbod te stroomlijnen.
In dit geval wordt het vaste deel van het arrangement in een package-vorm gegoten, dit kan
bestaan uit verblijven, heen en terugreizen en overbrengingen. In een pré- en post package worden
de mogelijke aansluitingen hiervoor gedefinieerd, hiervoor geldt de beperking dat alle producten
transportproducten moeten zijn.
Een voorbeeld zou hierin verduidelijking moeten brengen.
In uw programma zijn 9 arrangementen in zuidelijk Afrika voorzien, telkens met een vertrek uit
Johannesburg en terugkeer vanuit Kaapstad.
Men kan ook het “voor en na” gedeelte naar de vertrekplaats en vanuit de aankomstplaats bij de
touroperator boeken. Hiervoor zijn er verschillende mogelijke trajecten die kunnen gevolgd worden.
De keuze van het traject bepaalt het supplement dat ervoor moet betaald worden.
Pré package met vertrek uit

AMSTERDAM
AMS-BRU per TGV
BRU-JHB

BRUSSEL
BRU-JHB

PARIJS
CDG-ZUR
ZUR-JHB

LONDEN
LHR-KPT
KPT-JHB

Post package naar

AMSTERDAM
KPT-MAD
MAD-BRU
BRU-AMS per TGV

BRUSSEL
KPT-MAD
MAD-BRU

PARIJS
KPT-MAD
MAD-CDG

LONDEN
KPT-LHR

Het voorbeeld zoals hierboven beschreven is louter theoretisch maar laat wel toe te illustreren dat
het soms efficiënter is deze 4 pré en post-packages te definiëren dan voor de 9 bestaande packages
telkens al deze varianten te voorzien.
Het gebruik van pré en post package veronderstelt dat u in packages op de volgende wijze werkt.
De standaardsamenstelling is de samenstelling die gebruikt wordt voor de prijsberekening maar niet
dient voor de boeking te maken. In één of meerdere varianten wordt de eigenlijke samenstelling van
de package beschreven. En op deze varianten vinden pré en post-package aansluiting.
De te gebruiken programma’s zijn te vinden in de menupunten 7.2.2.4.12 tem 7.2.2.4.15.
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INGAVE PRE & POST PACKAGE

In dit programma kan u de samenstelling van de pre en postpackage opmaken of wijzigen.

Eerste scherm – basisgegevens
1
2
3
4

CODE PRE & POST...............
OMSCHRIJVING..................
GELDIG VANAF DATUM............
GELDIG TOT DATUM..............

:
:
:
:

PAR/01__
OVERBRENGING PARIJS-BRUSSEL ECONOMY_____
010102
DINSDAG
311202

In de eerste plaats moet u de pre- en postpackage een code geven, vervolgens geeft u de
omschrijving en de begin en einddatum waarvoor u deze pré en post package zal inschrijven.

Tweede scherm – producten pré-package
P R E - P A C K A G E
PRODUCT OMSCHRIJVING
NACHT SEAT
TRANSP. OPSTAP AFSTAP
1 PARBRU__ TGV PARIJS-BRUSSEL________ H 1__
SY_____ _______ CDG____ BRU____
U bepaalt welke producten met welke op en afstapplaatsen in de prépackage zitten.

Derde scherm – producten post-package
P O S T - P A C K A G E
PRODUCT OMSCHRIJVING
NACHT SEAT
TRANSP. OPSTAP AFSTAP
1 BRUPAR__ TGV BRUSSEL-PARIJS________ O 1__
SY_____ _______ BRU____ CDG____

U bepaalt welke producten met welke op en afstapplaatsen in de postpackage zitten.

Vierde scherm – packages waarvoor deze pré-en postpackage geldig is
PACKAGE
SAMENSTELLING
1 LARF____ GRAN HOTEL LAR (N)____________

INVOEGEN BIJ
BRU,5,14,20011001,1___________

U bepaalt voor welke packages (en welke variant) de beschreven pré- en postpackage geldig is.
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LIJST PRE & POST PACKAGES

Met dit programma kan een lijst worden opgevraagd van de verschillende pré en postpackages die
gedefinieerd werden. Men ziet in detail welke de producten zijn die in de pré- en postpackage en ook
de verschillende samenstellingen van packages waarvoor deze pré en postpackage geldig is.

7.2.2.4.14

SCHRAPPEN PRE & POST PACKAGE

Indien de pré en postpackage niet meer geldig is kan men deze verwijderen uit het bestand. U geeft
de code op en bevestigt de schrapping.

7.2.2.4.15

COPIËREN PRE & POST PACKAGE

De volledige samenstelling van de pré en postpackage wordt gecopieerd naar een andere code.
Zowel het voorvoegsel, het achtervoegsel als de packagesamenstellingen waarvoor de pré en
postpackage geldt worden gekopieerd. Vooral dat laatste kan veel tijd besparen als men een grote
reeks packagesamenstellingen koppelt aan een pré en postpackage.
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