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7.2.4 EQUIVALENTIES
SERVITOUR DEMO5-SEP-01
 7.2.4. EQUIVALENTIES 
 SERVITOUR



1 = INBR. & WIJZ. EQUIVALENTIES


2 = SCHRAPPEN EQUIVALENTIES


3 = LIJST EQUIVALENTIES













 UW KEUZE......:
/ = CATALOGUS
 // = HOOFDMENU 


De programma’s in deze rubriek laten toe equivalenties (gelijkwaardigheden) te definiëren. Reden
van bestaan van deze programma’s is : maximaliseren/optimaliseren van de verkoop van de
contingenten, en gelijktijdig minimaliseren van het aantal boekingen op aanvraag.
Equivalenties kan men definiëren tussen verschillende kamer - en/of zeteltypes binnen éénzelfde
product (naargelang het om een verblijf dan wel transportproduct handelt), maar ook tussen
verschillende producten. Enige beperking hieraan is dat twee equivalente producten steeds van
hetzelfde soort moeten zijn.

Enkele voorbeelden :
1. Hotelier geeft de TO beschikking over 20 kamers die mogen verkocht worden zonder
voorafgaande controle van beschikbaarheid (contingent), deze kamer kunnen verkocht
worden als dubbel, single, triple ….
Voor de optimalisatie van verkoop wordt het volledige contingent gedeclareerd op 1
kamertype (doorgaans het meest gevraagde – de dubbel). Voor de overige kamertypes wordt
een equivalentie gedefinieerd.
2. Luchtvaartmaatschappij organiseert 1 vlucht met 2 mogelijke afstapplaatsen, waarop de TO
50 plaatsen ter beschikking heeft. O.w.v. prijsredenen maakt de Touroperator 2
vluchtproducten, met elk een eigen op - en/of afstapplaats.
Voor optimalisatie van verkoop, vermijden van overboekingen wordt het contingent volledig
op één van de beide producten ingeschreven. Via het equivalente product worden de
plaatsen van het contingentdragende product geboekt.
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1 = INBR. & WIJZ. EQUIVALENTIES
Voor het inbrengen en wijzigen van equivalenties.
De vragen die u krijgt zijn de volgende:
1 CODE PRODUCT.................. : AFROM___
Vraagt naar het product dat contingent van
een ander kan gebruiken (kan ook hetzelfde product zijn)
KAMERCODE..................... : K110___
Vraagt naar de kamercode zonder contingent
waarvoor een ander contingent kan gebruikt worden.
3 GELDIG TOT DATUM.............. : 311201
Vraagt naar de einddatum van geldigheid
van de equivalentie
4 VOLGNUMMER EQUIVALENTIE....... : N___
Bij het ingeven van een nieuwe equivalentie
laat u N staan, zodoende wordt een nieuw equivalentienummer toegewezen. Bij wijzigen van een
bestaande equivalentie geeft u het bestaande nummer op.
5 EQUIVALENT PRODUCT............ : AFROM__
Vraagt naar het product met contingent
6 EQUIVALENTIE OF SWAP.......... : E
EQUIVALENTIE
Vraagt of het gaat om een
equivalentie of een swap (**)
7 EQUIVALENTE KAMERCODE......... : K220
Geef hier het kamertype op (met
contingent) dat moet gecontroleerd worden
8 EQUIVAL. GELDIG VANAF DATUM... : 010801 Geef de begindatum van geldigheid van de
equivalentie.
9 GELDIG VANAF AANTAL DAGEN..... : ___
Geef aan vanaf hoeveel dagen voor verblijf
de equivalentie geldig is.
Het hier uitgewerkte voorbeeld betreft een verblijf, voor een transportproduct krijgt u 2 bijkomende
vragen zijnde, de twee transportnummers. De principes van ingave blijven overigens onveranderd.
(**) EQUIVALENTIE – SWAP
Door gebruik te maken van een equivalentie worden de reservaties geboekt via het equivalente
product ingeschreven op het contingentdragend product. Lijsten, bijvoorbeeld passagierslijst geeft
dan alle boekingen bij opvragen van dat éne product.
Voor transporten kan door differentiatie wel een lijst worden gevraagd per verschillende af- of
opstapplaats.
Door gebruik te maken van een swap worden de contingent overgedragen van het oorspronkelijke
product naar het product dat tijdens de boeking gevraagd wordt.
Beperkingen swap : Er kan slecht met swaps gewerkt worden tussen twee dezelfde features. Het is
niet mogelijk een contingent naar een andere feature over te zetten.
Voor verblijven is dit niet bruikbaar, dient men dus steeds met equivalentie te werken.
Bij het wijzigen na boeking van uren e.d. van vluchten is extra aandacht noodzakelijk om zich ervan
te vergewissen dat de gecorrigeerde uren in de betreffende reservaties correct werden
ingeschreven.

2 = SCHRAPPEN EQUIVALENTIES
Voor het schrappen van bestaande equivalenties.
Er gebeuren geen controles op reeds bestaande reservaties noch worden er in de bestaande
reservaties wijzigen dienaangaande ingeschreven. Dit programma dient men steeds met de nodige
voorzichtigheid te gebruiken.
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3 = LIJST EQUIVALENTIES
Voor het visualiseren van bestaande equivalenties.
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