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7.2.2.9.15 BEHEER BOEKINGSPERIODES
De programma’s in deze rubriek moeten de touroperator toelaten de boekbaarheid te regelen voor
de verschillende boekingssystemen die gebruikt worden om reservaties te maken.
Met deze bepalingen wordt rekening gehouden in de boekingsprogramma’s en in de programma’s
waarmee de beschikbaarheid wordt nagetrokken. (7.3.1, 7.3.12)

1 = INBR. & WIJZ. EINDDAT. BOEKB.
1 INSCHRIJVING VIA.............. :
0________

2

Vul in voor welk boekingssysteem u een
einddatum wenst in te schrijven.
0 : Servitour – 7.3.1 …
BTN : Boekingen via BTN
XML : Boekingen via XML
Swingline : Boekingen via Swingline

INSCHRIJVING PER REGIO, PACK.. : _ De beperking kan ingeschreven worden voor
alle packages die geboekt worden via het
systeem in de eerste lijn gedefinieerd. Maar
kan ook ingeschreven worden voor de
packages behorend tot een bepaalde regio, of
één welbepaalde package. Het diepste niveau
is doorslaggevend indien voor eenzelfde
package 2 bepalingen gevonden worden. In
dalende volgorde is de belangrijkheid dan:
Package – Regio – Algemeen

De volgende vragen zullen verschillen naargelang het antwoord dat gegeven werd op
vraag 2.
ALG.

SCHRAP KORTERE PERIODE........ : J

JA :Indien er voor bepaalde packages
en/of regio’s bepalingen gevonden
worden met een kortere einddatum
krijgen deze dezelfde einddatum als
degene die u algemeen bepaald.
NEEN :De reeds ingeschreven
einddata blijven bestaan.

LAATST MOGELIJKE RETOURDATUM

Vul hier de datum in. Indien er
voordien een einddatum werd
ingeschreven voor dit
boekingssysteem zal deze hier
getoond worden.

REGIO

CODE REGIO

Geef de code van de regio waarvoor
een beperking moet worden
ingeschreven. U kan de bestaande
codes opzoeken door @ of F9 te
gebruiken.

PACKAGE

LAATST MOGELIJKE RETOURDATUM
BEGINNEN MET CODE PACKAGE
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EINDIGEN MET CODE PACKAGE

Geef de eerste en de laatste code
package waarvoor u een einddatum
wil inschrijven. Indien u geen
begrenzing wil laat u de beide vragen
leeg.

SELECTIEPATROON.

Zoek in de code op het voorkomen
van bepaalde karakters.

SELECTIE AFDELING(EN)

Elke package behoort tot een
bepaalde afdeling, selecteer hier de
afdelingen waarvoor deze datum van
toepassing is. Alle afdelingen = leeg

CODE REGIO

Alle packages die vallen in de regio …

SELECTIE OP BESTEMMING

Alle packages van de bestemming …

LAATST MOGELIJKE RETOURDATUM
De selecties die mogelijk zijn hebben als doel in een beperkt aantal acties verscheidene
packages te kunnen inschrijven. Indien u slechts voor één package de einddatum wil
inschrijven geeft u aan te beginnen/eindigen met dezelfde code. Er worden dan verder
geen selectiemogelijkheden gegeven.
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