
O mais rápido e completo sistema 
de reservas corporativas, Front-
Office e Self-Booking para sua 

Empresa



Introdução

 É um sistema completo de Front Office que permite que viajantes e
assistentes criem suas próprias reservas de vôo, hotel e carro e/ou
solicitem serviços.

 As reservas são validadas quanto à política de viagem de empresa que
podem variar em função dos diferentes níveis hierárquicos.

 Uma vez aprovadas, as reservas são encaminhadas para os emissores,
que emitem bilhetes, efetuam reservas de hotel, etc e enviam os dados
da viagem ao solicitante.

 Após a venda, todos os dados (em alguns back offices) são integrados
automaticamente ao Back Office da agência já com o cliente, centro de
custo, emissor, etc; identificados.



1. Usuário acessa o sistema e faz a busca:

 O sistema aceita o nome da cidade/aeroporto ou código IATA.
 A direita, está informado a política de viagens para este viajante que está no grupo: “Diretoria”.

O processo



O processo 2 – Visualização da disponibilidade AÉREO + Hotel

Abas de Ida, Volta e Hotel,
permitem mudar a escolha a
qualquer momento.

 Indicando um horário de
preferência o sistema indica
“Recomendações de Voo” que
são opções próximas ao horário
escolhido e que estejam dentro
da política de viagem.

 Abaixo da recomendação
exibe-se opções alternativas.

 No exemplo, escolhe-se uma
tarifa mais cara.



O processo 3 – Visualização da disponibilidade Aéreo + HOTEL

 Interfaces de Hotel

 Interface de locação de
carro

• Política de Hotel baseado
em Range de valor.



4 – O Sistema valida a política

 O sistema informa ao usuário que a política de viagem não está sendo
cumprida.

O processo



 Do cadastro do Viajante o sistema 
inclui o centro de custo padrão
e cartões de milhagem.

 O tarifamento do Aéreo + Hotel 
é exibido em conjunto, facilitando 
a visualização do valor total.

5 – Conclusão da reservaO processo



6 – Reserva criada:

 Os dados do viajante e
centro de custo já estarão
preenchidos.

 Os dados do voo escolhido
são exibidos.

 Pode-se desta tela Adicionar:

 Outros trechos de aéreo
 Hotel Online
 Offline de Carro
 Seguro
 Traslado
 Hotel Offline

O processo



O processo 7 – Finalização do processo:

 Visualização das políticas respeitadas/não respeitadas

 Comparativos de voos.
 Escolha do Aprovador
 Escolha do motivo e justificativa
 Envio para aprovação de todo o processo



Para o Solicitante

Para o Aprovador

4 horas antes de encerrar o prazo para

emissão da reserva criada, o solicitante

recebe email informando que o prazo está

expirando e orienta o mesmo a solicitar a

aprovação da reserva.

O mesmo processo ocorre com o Aprovador

caso ele não tenha definido a aprovação ou

reprovação da reserva a ele encaminhada.

Aviso de Cancelamento – Robô de Controle de Prazos



8 – Aprovador recebe e-mail para aprovar:

 Simulação de Aéreo e Hotel.

 Todas as informações relativas
a viagem são disponibilizadas:

 Valores dos serviços.
 Avaliação das políticas

de viagem
 Motivo da Viagem
 Link para aprovação ou

reprovação rápida.
 Visualização e 

aprovação funcionam 
em qualquer 
Smartphone

O processo



O próprio Viajante ou um 

Assistente acessam o 

sistema

Buscam voos para o destino 

escolhido, baseados na política 

de viagem da empresa.

O Aprovador é notificado e 

realiza a aprovação ou 

reprovação da viagem.

A agência de viagens recebe uma 

notificação da reserva aprovada

Agente acessa o 

sistema para realizar 

as emissões de 

bilhetes

Fluxo Operacional:

O próprio Viajante ou um 

Assistente acessam o 

sistema no Tablet ou em 

seu Smartphone

O Aprovador é notificado e 

realiza a aprovação ou 

reprovação da viagem 

Tablet ou em seu 

Smartphone

Depois de aprovada a 

reserva pode ser emitida 

automaticamente pelo Robô 

WTS
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9 – O solicitante recebe e-mail com e-ticket:O processo



WTS – Alerts 

Lembrete de Viagem

• O sistema emite um lembrete

automático de viagem no dia anterior ao

embarque, informando ao passageiro

cadastrado dados necessários para o

seu embarque.

• Possibilita também acesso ao link da

Cia Aérea para realizar o Web-Check-In

• Informa a previsão do tempo em seu

destino.



O processo
10 – Sistema de prestação de contas:



Políticas de ViagemADMINISTRADOR – Configurações Avançadas

•Políticas Baseadas em Preço.

•Políticas Baseadas em Antecedência da Viagem

•Motivo da Viagem

•Seleção de Interfaces.

•Compensação de Custo de Transferência.

•Categoria do Hotel

•Cias Aéreas Preferenciais

•Classes Restritas para Viagem.

•Workflow de Aprovação 

•Justificativa

•Bloqueio de Reserva

•Antecedência de Adiantamento

•Identificação da Política

•Ativa / Desativa Politica

•Apresenta a opção Todos  para Rio e SP na busca 



 Cadastro e Rateio de Centros de Custo

 Cadastro de Centro de Custo com atribuição de orçamento

 Cartões Corporativos/EBTA/CTA

 Cadastro de cartões por período de aplicação

 Cartão de crédito do Passageiro 

 Cartões de Milhagem

 Grupos de Empresas

 Cadastro de Motivos e Justificativas

Outros Cadastros



Novas Funcionalidades

• Processo de Reembolso

Permissão para bloquear o processo automático de criação de solicitação 

de reutilização de bilhete.

• Relatório de Pendências

Novo filtro Tipo de Pendências. Com esse filtro, é possível refinar a busca 

no Relatório de Pendências

• Políticas de Hotel Off Line

Disponível Políticas para reservas de hotel off line.

• Azul Linhas Aéreas na solicitação de Múltiplos Destinos
Agora a ferramenta de consulta Múltiplos Destinos exibe voos das cias 
TAM, GOL, AZUL, Avianca e SABRE.



• Solicitação de Alteração/Cancelamento e Relatório de Reembolso
Depois que a reserva estiver emitida, é possível solicitar qualquer tipo 
de alteração e cancelamento de forma ágil e ainda acompanhar tais 
solicitações através do Relatório de Reembolso.

• Relatório de Rateio Centro Custo  

Relatório criado para que o usuário Master possa visualizar informações       

do rateio realizado nas reservas

• Tarifa mais barata SABRE 
As agências que utilizam a interface SABRE podem agora habilitar 
uma       ferramenta deste GDS que retorna os voos de ida e volta 
combinados.

Novas Funcionalidades



 Carga de Dados para importação de usuários e centros de custo

 Criação de campos de forma prática e fácil

 Possibilidades de integração com a empresa:

 Cadastro de Usuários

 Integração de Login

 Dados de bilhetes emitidos

 Fluxo de aprovação externo

Outras Funções



True Savings

Relatórios

Totalizador:



Analítico

Relatórios

Geográfico

Quem Está Onde ? 



Analítico de destinos

Relatórios



Construtor de relatórios

Relatórios



SLA por processo:Relatórios



 Desvio de políticas de viagens

 Cartões de credito utilizados

 Crédito de Carbono

Outros Relatórios



Nossos Contatos

Dioni Nogueira
Comercial | GRUPO HEL

Tel.: 21 2240 1981 / 21 9 8140-0877
comercial@grupohel.com


