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Prijsversies packages
De bedoeling van prijsversies is om meerdere prijstabellen per package te kunnen gebruiken.
Elke prijstabel noemen we een prijsversie en kan geldig gemaakt worden afhankelijk van de
ingegeven parameters.

De volgende parameters zijn voorzien:
o
o
o
o

Prijsversie
Prijsversie
Prijsversie
Prijsversie

is
is
is
is

enkel geldig voor boeking gemaakt van/tot datum
enkel geldig voor boekingen gemaakt op een bepaalde dag van de week
enkel geldig voor boekingen met een gespecifieerde lengte bvb 8,15
geldig (J,N) om aan te geven of deze prijsversie al mag gebruikt worden of niet.

Een prijsversie kan ook een aanduiding krijgen of het een promotie betreft. Deze promo-code wordt
weergegeven in 7.3.12, btn, xml, file met prijzen (Connections). Promo codes kan je aanmaken in
programma 7.1.15.11.
In een prijsversie kan ook een andere commissiecode opgegeven worden dan deze die in de
package voorzien is. Zo kan men voor een promotie een andere commissie geven dan voor een
standaard package.
Tijdens het maken van een boeking gaat het systeem zoeken welke prijsversie geldig is voor de
boeking die men wil maken.
De volgorde waarin de prijsversie afgelopen en getest worden is als volgt:
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Volgorde geldigheid prijsversie:
Algemeen worden prijsversies getest beginnend met de hoogste nummer en dalend naar de laagste
nummer. Hiervan kan afgeweken worden door de volgorde te wijzigen met programma
7.2.2.5.10.4:

In dit voorbeeld wordt eerst prijsversie 13 getest en als laatste versie 9.
Een nieuwe prijsversie wordt automatisch toegevoegd bovenaan de lijst; Dus als voor deze package
een nieuwe prijsversie gemaakt wordt, dan zal die nummer 14 krijgen en bovenaan in de lijst
komen.
Per prijsversie worden alle testen afgelopen en als deze allemaal ok zijn, wordt de prijsversie
gebruikt om de nieuwe reservatie te make n:
o
o
o
o
o
o

Is de prijsversie geldig?
Klopt de munt met de munt waarin geboekt wordt?
Is de prijsversie geldig voor boekingen di nu gemaakt worden?
Is de prijsversie geldig voor een reservatie met vertrek op deze dag van de week?
Is de prijsversie geldig voor een reservatie met deze lengte?
Zijn er in deze prijsversie prijzen voor de periode van de reis (is er een product 0, feature 0
prijs voor de geboekte periode)

Indien er aan een test niet voldaan is, wordt naar een volgende prijsversie gegaan.

Bij het wijzigen van een boeking blijft men met dezelfde prijsversie
verderwerken, ook al is er ondertussen een andere prijsversie geldig
geworden. Je kan de prijsversie ook manueel wijzigen door gebruik te
maken van het prijzen-paswoord.
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Aanmaken van een prijsversie.
Een prijsversie kan aangemaakt worden met één van volgende programma’s:

7.2.2.5.10.1 Inbr. & wijz. prijsversie.
Na ingave van de packagecode geef je bij prijsversie nummer een ‘N’ om een nieuwe versie aan te
maken. Je kan de gegevens kopiëren uit een voorgaande versie of een volledig nieuwe versie
aanmaken.

Enkel de parameters van de prijsversie kunnen ingegeven worden, er kunnen geen prijzen
ingebracht worden (behalve als je zegt kopiëren van prijsversie, dan worden de prijzen gekopieerd
natuurlijk.)
Het is niet nodig om dit programma te gebruiken want je kan automatisch een nieuwe prijsversie
aanmaken in de 2 volgende programma’s waar je de prijzen ingeeft.

7.2.2.5.1 Inbr. & wijz. Prijzen package
In het programma waar je de prijzen kan ingeven en wijzigen kan je ook een nieuwe prijsversie
aanmaken door ‘N’ in te geven bij prijsversie nummer. Je krijgt dezelfde ingave velden als in
7.2.2.5.10.1 maar je kan hier ook de prijzen gedeeltelijk overzetten en daarna onmiddellijk gaan
wijzigen.
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7.2.2.5.3 Berekenen prijzen package
Op het ogenblik dat men prijzen gaat uitrekenen voor een package, kan men aangeven in welke
prijsversie die berekende prijzen moeten staan. Je hebt volgende mogelijkheden :
o
o
o

N = Een nieuwe prijsversie maken en daarin de berekende prijzen zetten
L = De berekende prijzen in de laatste prijsversie stockeren
I = per package specificeren in welke prijsversie de prijzen moeten staan
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Op het volgende scherm krijg je dan de mogelijkheid om per package de prijsversie aan te duiden
die gebruikt moet worden: N,L, of de nummer van de prijsversie voor die specifieke package. Je
moet dan wel in de velden VAN en TOT PACKAGE dezelfde code ingeven.
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Bijkomende mogelijkheden: Prijsversie per klanttype.
Een prijsversie kan nu specifiek ingegeven worden voor een welbepaald klanttype.
Dit is voorzien met de vraag ‘Geldig enkel voor klanttype’ in programma 7.2.2.5.10.1.

Prijsversies per klanttype hebben altijd voorrang op de andere prijsversies en worden dus eerst
geverifieerd. Als er geen enkele klanttype-gebonden prijsversie geldig is voor een boeking, dan
wordt er overgegaan tot de niet klanttype gebonden prijsversies.
Prijsversies voor specifieke klanttypes worden niet getoond in programma 7.2.2.5.10.4 en kunnen
hier ook niet ingegeven worden aangezien ze altijd eerst komen voor de andere prijsversies.

19-3-2007

Page 6 / 6

