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Tel: (015) 76 74 10

2580 Putte (Mechelen)
info@servico.be

Handleiding
SwingLine : portaalsite voor de TO
Aanmelden aan Swingline.be als TO kan je door je licentie in te geven en een paswoord te gebruiken dat gekoppeld
is aan een TO. Hiervoor geven we initieel een paswoord maar dat kan je best zelf wijzigen.
Als TO heb je de volgende keuzemogelijkheden:

TO staat voor Touroperator

Lijst reisagenten en profiel reisagent bewerken
Nieuwe reisagent toevoegen aan de lijst
Profiel van de TO bewerken
Gebruikers van de TO bewerken

Snelkoppeling maken op bureaublad/favorieten

Lijst Reisagenten
In de rubriek Zoekopties geef je de selecties op en vervolgens krijg je onderaan de lijst volgens deze selecties. Ook
het aantal reisagenten dat voldoet aan de selectie wordt getoond (hier in dit voorbeeld 1516)

Zoekopties:
Klantcode:

toon enkel de reisagentschappen die gekoppeld zijn met een klantcode bij de TO of enkel de
reisagentschappen die juist niet gekoppeld zijn bij de TO. Niet gekoppeld wil zeggen dat deze
reisagentschappen niet kunnen inloggen bij de TO want dat het reisagentschap nog geen klantcode
heeft.

Aktief:

Toon enkel de klanten die ooit al ingelogd hebben en hun initieel paswoord hebben gewijzigd of
toon enkel de klanten die nog nooit ingelogd hebben op swingline.be
Maak een selectie op land, sommige TO’s hebben ook reisagentschappen ingegeven uit de ons
omringende landen om toe te laten dat deze boeken via swingline.be.

Land:

Wat kan je in deze lijst doen:
In het vakje klantcode staat voor elk reisagentschap de klantcode die dat reisagentschap heeft bij de TO. Met dit
gegeven linken we de reisagent door van swingline.be naar SwingLine bij de TO. De koppeling is nodig zowel voor
raadplegen van boekingen als voor prijsberekening/boeken.
In het vakje Book geef je aan of deze klant wel mag boeken bij u. Indien dit niet aangekruist is, mag de reisagent wel
boekingen raadplegen maar kan hij niet in de module prijsberekening/boeken. De optie ‘nieuwe reservatie’ staat
dan lichtgrijs:
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Met Profiel achteraan de gegevens van de reisagent, kan je de algemene gegevens van de reisagent
wijzigen/raadplegen.

Reisagent toevoegen
Indien een reisagentschap niet in de lijst voorkomt, kan je dit toevoegen met deze optie. Eerst geef je licentiecode
en postnummer in, aan de hand van deze gegevens controleren we of het agentschap toch al niet bestaat.
Vervolgens kan je de algemene gegevens van dit kantoor inbrengen en kan je het initieel paswoord zien voor dit
kantoor. Als je op bewaren klikt wordt er automatisch een e-mail verzonden naar het reisagentschap met zijn
initieel paswoord zodat deze kan inloggen. Zorg dus dat het e-mail adres zeker correct is.
Je moet wel nog zorgen dat je de link maakt met uw eigen klantcode in de lijst reisagenten.

Profiel bewerken
Hier kan je uw eigen gegevens wijzigen (adres, telefoonnummer, faxnummer,..) die getoond worden op de lijst
deelnemende TO’s.

Gebruikers bewerken
In dit scherm kan je de gegevens aanpassen van de contactpersonen van de TO.
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