امکاوات آزاوس های مسافرتی ي گردشگری :
 - 1مدیریت مىًها :
اهىبى افشٍدىٍ ،یزایص ٍ حذف هٌَّب تَسظ هذیزیت سبیت
 - 2مدیریت اسالید ها
اهىبى افشٍدىٍ ،یزایص ٍ حذف اسالیذّب بزاسبس هٌبسبت ّب ٍ سهبى ّبی دلخَاُ
- 3مدیریت اخبار
اهىبى هذیزیت دستِ بٌذی اخببر ّب بزای دستزسی ٍ آرضیَ هٌظن اخببر ٍ افشٍدىٍ ،یزایص ٍ حذف اخببر بزاسبس دستِ بٌذی اخببر
- 4مدیریت صفحات
اهىبى هذیزیت دستِ بٌذی صفحبت بزای آرضیَ هٌظن ٍ افشٍدىٍ ،یزایص ٍ حذف صفحبت ٍ ارتببط بیي صفحبت دیگز
- 5مدیریت تصايیر
اهىبى افشٍدى تصبٍیز هَرد ًیبس در ٍة سبیت ٍ هذیزیت دستِ بٌذی تصبٍیز بب اهىبى ایجبد پَضِ ّبی جذاگبًِ
- 6مدیریت فایل ها
اهىبى افشٍدى اًَاع فبیل ّبی تصَیزی ،هتٌی ٍ آرضیَ ٍ دستِ بٌذی فبیل ّب بب استفبدُ اس ایجبد پَضِ ّبی جذاگبًِ ٍ استفبدُ اس آًْب در ٍة
سبیت ٍ ایٌتزًت
- 7مدیریت مدیران
اهىبى هذیزیت هذیزاى ٍة سبیت جْت بزٍس رسبًی ٍ هذیزیت تَرّب ٍ سفبرضبت ٍ سبیز اهىبًبت سبیت
- 8مدیریت دسترسی ها
اهىبى هذیزیت سغح دستزسی هذیزاى بِ بخص ّبی هذیزیتی سبیت جْت هذیزیت ٍ بزٍس رسبًی ٍة سبیت
 - 9مدیریت تًرها
اهىبى هذیزیت ًَع تَرّبًَ ،ع ٍسیلِ ،وطَرّب ٍ ضْزّب جْت تعزیف تَرّب ٍ ّوچٌیي اهىبى تعزیف تبریخ ،صٌذلی اتَبَس(در صَرت ًیبس)،
ًبم ّتلًَ ،ع اتبق ّب ،اهىبًبت تَرّب ٍ لیوت تَرّب بزای بشرگسبالى ،وَدوبى ٍ ًَساداى بصَرت هجشا ٍ بزاسبس ًَع اتبق ّب ٍ ّوچٌیي
اهىبى تعزیف درصذ وسز در سهبى اًصزاف اس تَر در چْبر حبلت بیص اس یه ّفتِ ،بیص اس  5رٍس ،بیص اس  48سبعت ٍ ووتز اس  48سبعت
لبل اس تبریخ تَر ٍ اهىبى صذٍر بلیظ ٍ ٍاچز ّتل ٍ تَر بِ هطتزی بصَرت آًالیي
- 10مدیریت بلیط های هًاپیما
اهىبى هذیزیت بلیظ ّبی َّاپیوب بزاسبس تبریخ حزوتًَ ،ع بلیظ رفت ٍ بزگطتًَ ،ع َّاپیوب ،ضزوت َّاپیوبیی ،هبذا ٍ همصذ ،ضوبرُ
پزٍاس ٍ اهىبًبت ٍ هبلغ بزاسبس ًَع هسبفز بشرگسبل ٍ ًَساد ٍ اهىبى تعزیف درصذ وسز در سهبى اًصزاف اس تَر در چْبر حبلت بیص اس یه
ّفتِ ،بیص اس  5رٍس ،بیص اس  48سبعت ٍ ووتز اس  48سبعت لبل اس تبریخ بلیظ ٍ اهىبى صذٍر بلیظ َّاپیوب بِ هطتزی بصَرت آًالیي

- 11مدیریت بلیط های اتًبًس
اهىبى هذیزیت بلیظ ّبی اتَبَس بزاسبس تبریخ حزوتًَ ،ع بلیظ رفتًَ ،ع اتَبَس ،ضزوت هسبفزبزی ،هبذا ٍ همصذ ٍ اهىبًبت ٍ هبلغ
بلیظ ٍ اهىبى تعزیف درصذ وسز در سهبى اًصزاف اس تَر در چْبر حبلت بیص اس یه ّفتِ ،بیص اس  5رٍس ،بیص اس  48سبعت ٍ ووتز اس 48
سبعت لبل اس تبریخ بلیظ ٍ اهىبى صذٍر بلیظ اتَبَس بِ هطتزی بصَرت آًالیي
- 12مدیریت رزري هتل ها
اهىبى تعزیف اًَاع ّتل ّب بزاسبس وطَر ٍضْز ،اهىبًبتًَ ،ع اتبق ّبّ ،شیٌِ اتبق ّب ٍ اهىبى تعزیف درصذ وسز در سهبى اًصزاف اس تَر در
چْبر حبلت بیص اس یه ّفتِ ،بیص اس  5رٍس ،بیص اس  48سبعت ٍ ووتز اس  48سبعت لبل اس تبریخ بلیظ ٍ اهىبى صذٍر ٍاچز ّتل بِ
هطتزی بصَرت آًالیي
- 13مدیریت يیسا ها
اهىبى تعزیف اًَاع ٍیشا بزاسبس ًَع وطَرّب ٍ هذارن ٍ اعالعبت درخَاستی بزای صذٍر ٍیشا ٍ هبلغ ٍیشا.
- 14مدیریت سفارشات
هذیزیت اًَاع سفبرضبت تَرّب ،بلیظ َّاپیوب ٍ اتَبَس ٍ ٍیشا ٍ پیگیزی ٍ بزرسی توبم هزاحل اس عزیك پٌل ٍ اعالع رسبًی بِ هطتزن
بصَرت خَدوبر اس عزیك ایویل ،پیبم وَتبُ.
- 15مدیریت ياریس های آوالیه
اهىبى هذیزیت ٍ ٍاریش اًالیي توبم سفبرضبت اس عزیك وبرت ّبی ببًىی عضَ ضتبة ٍ تىویل هزاحل سفبرش
- 16مدیریت پرداخت اقساط
اهىبى پزداخت ّشیٌِ تَرّب بصَرت السبعی اس عزیك ٍة سبیت ٍ ثبت سَابك جْت هطبّذُ هذیزیت ٍ هطتزی.
- 17مدیریت کاربران
اهىبى عضَیت در سبیت در سفبرش ٍ رسرٍ آًالیي تَرّب ٍ بلیظ ّب ٍ لببلیت پزداخت آًالیي ّشیٌِ ّب ٍ السبط ٍ پیگیزی رًٍذ سفبرش
- 18مدیریت پشتیباوی آوالیه
اهىبى تعبهل بیي وبربزاى ٍ هسئَلیي تَرّب اس عزیك ٍة سبیت ٍ اس عزیك چت آًالیي
- 19پىل همکاران
اهىبى فزٍش تَرّب ٍ بلیظ ّب ٍ رسرٍ ّتل اس عزیك پٌل تعزیف ضذُ بزای ّوىبراى ٍ دریبفت پَرسبًت ّبی تعزیف ضذُ بزای ّزیه اس
تَرّب ٍ بلیظ ّب ٍ رسرٍ ّتل ّب ٍ ارائِ فبوتَر بِ هطتزی بٌبم ّوىبر.

