


Pagina de autentificare:

Se introduc datele de identificare: 

• Codul de companie 

• Numele utilizatorului 

• Parola de acces

Se poate bifa optiunea de a retine ID-

ul si numele.

Se alege limba in care va opera 

sistemul : Engleza/Romana

Se autentifica utilizatorul inainte de a 

intra in sistem.



Pagina Acasa

Legaturi catre cele mai importante pagini ale sistemului

Ultimele rezervari ale biroului si ultimele rezervari ale agentului

Statistici legate de utilizator si statistici legate de agent 



Cautare hotel

• Tasteaza orasul ales pentru cautare

• Se introduce data de intrare in hotel si data 
iesirii sau numarul de nopti

• Alege numarul de camere dorit. 

• Se alege tara de rezidenta a turistului, care 
este implicit Romania. 

• Se alege numarul de persoane pentru 
fiecare camera. 

Exemplu: 

Daca se cauta 1 camera single si 1 dubla se va 
selecta 1 camera cu 1 adult si o camera cu 
2 adulti

Daca se cauta doua camere duble se va selecta 
cantitatea 2 la camere si 2 adulti per fiecare 
camera. 

Daca vom cauta 2 camere, una pentru 2 adulti si 
1 copil de 3 ani si una pentru 2 adulti si un 
copil de 9 ani, vor trebui efectuate doua 
cautari, tarifele fiind diferite in functie de 
varsta copilului



Cautare hotel

• Sistemul este setat implicit 
pentru a cauta atat hotelurile 
disponibile cat si cele on 
request. 

• Daca avem numele hotelului il 
putem introduce in campul 
creat special. 

• In cazul in care cautam o 
anumita categorie de hotel se 
poate selecta doar aceea. 

• De asemenea se poate selecta 
si unul sau mai multi supplieri 
pentru a afisa doar tarifele 
acestora



Cautare hoteluri dupa locatie

• Selectati fereastra cautarea dupa 

locatie( vezi “select by coordinates”)

• Faceti click pe butonul Harta pentru a 

selecta coordonatele( vezi “ click 

pentru a selecta lat si long hartii”)



Cautare hoteluri dupa locatie

• In campul “ Search Location” 

introduceti destinatia ( ex: paris) si 

apasati “search”

• Dupa search, faceti zoom pana 

indicatorul rosu este pozitionat in zona 

dorita si apasati “ok”



Cautare hoteluri dupa locatie

• Dupa “ok”, setati raza in jurul careia se 

va face cautarea hotelului( ex: 500m, 

1km, 2km, etc)

• Completati restul datelor de cautare , 

datele de intrare si iesire, numarul de 

camere si repartizarea turistilor, dupa 

care apasa “Cauta”. 

• Raspunsul la aceasta cautare va 

contine hotelurile disponibile sau on 

request (in functie de optiunea aleasa) 

aflate in raza de cautare selectata.



Rezultate cautare hotel



Rezultate cautare hotel

1. Link catre Tripadviser  

2. Se poate verifica perioada de anulare 

3. Statusul camerei care garanteaza confirmarea instant a 
camerei alese este “A”, iar cu galben “R” este 
disponibilitatea on request*

4. Link-ul pentru rezervarea tipului de camera 

5. Numarul camerelor pe care le poate oferi provider-ul  

6. Tipul de camera si ocuparea ei

7. Link detalii hotel 

*Recomandam rezervarea unei camere AVAILABLE nu garantam camerele cu statusul on request.



FILTRE AVANSATE

1 .Harta pe care se va face click pentru vizualizare pozitiei tuturor hotelurilor 

2. Filtru cautare dupa numele hotelului

1. Filtru pe harta



1.Tineti apasat patratelul pentru a muta pe zona dorita



1. Pentru a merge mai departe apasati pe butonul “ Apply Filter”.



Detalii hotelurilor 

• Pentru detalii hotel 
amanuntite, accesati 
iconita aferenta(vezi foto). 
Din rezultat se pot vedea 
dintr-o privire numele 
hotelului, categoria si 
adresa (vezi foto 2)

• Descrierile facute de 
partenerii nostrii si lista 
facilitatilor va pot ajuta in 
alegerea rapida a 
hotelurilor. 

• Pozele si harta ii pot ajuta 
pe clientii dumneavoastra 
sa aleaga in cunostinta de 
cauza.



Rezervarea camerelor

1. La optiunea de Payment type aveti 2 posibilitati cea de Prepaid – va da 
posibilitatea de a face rezervarea, iar dupa realizarea platii se va putea 
descarca voucher-ul, iar rezervarea nu va mai fi anulata automat de sistem. 
In cazul rezervarilor prin Credit acestea sunt diponibile doar celor care 
dispun de credit din partea HappyTour, iar rezervarile vor avea voucher-ul 
activ si se vor finaliza imediat. De asemenea se va introduce Agent ref-ul, 
adica numele agentului care a realizat rezervarea. 

2. Vom introduce numele clientilor si eventual e-mail-ul acestora.

3. Remarcile din aceasta pagina vor aparea si pe voucher.

4. Politicile de anulare.

5. Pretul pe noapte.

6. Remarci care ajung la departamentul de rezervari Happytour si care sunt 
trimise mai departe catre hotel

7. Finalizarea rezervarii dupa acceptarea termenilor si conditiilor.





Modificarea si anularea rezervarilor

Anularea rezervarilor se face simplu si instantaneu, apasand butonul rosu de 
anulare.

Modificarile se fac de regula prin anularea rezervarii si refacerea corecta a ei.* 

Responsabilitatea anularii si a termenelor de anulare apartine in intregime 
agentilor de turism.

*Va rugam sa verificati inainte de a anula rezervarea, sa existe disponibilitate la acelasi hotel pe 

datele cerute. Daca nu, va rugam sa ne contactati pentru modificarea rezervarii initiale.



Recapitularea rezervarii 

• Acum aveti rezervarea 

confirmata si sansa de a 

o revizui si tiparii.

• Va prezentam inca odata 

detaliile, pe care le puteti 

descarca si printa.

• Va puteti duce direct pe 

pagina de rezervari sau 

sa va intoarceti pe 

pagina de cautare pentru 

a face o alta rezervare.



Lista de rezervari

1. Zona de vizualizare detalii hotel si numere de confirmare. In partea de info vor aparea 

din nou termenele de anulare si penalizarile

2. Datele de check-in check-out, tipul de camera, numele turistilor.

3. Zona de tarife si comisioane

4. Data si ora crearii rezervarii.

5. Statusul rezervarii , voucher-ul, detaliile rezervarii.

6. Forma de plata prepaid sau credit.



Filtrele pentru lista de rezervari

Filtrare dupa 

• Data de intrare si iesire sau data in care a fost facuta rezervarea

• Numele hotelului, al agentului sau al turistului, al supplier-ului, al orasului

• Dupa statusul rezervarii sau dupa data anularii

• Dupa statusul platii

• Dupa referinta agentului  



Rezervari zboruri

Tipul de zbor si clasa de 

rezervare

Orasul de plecare si 

destinatia

Datele de plecare si intoarcere respectiv 

si intervalul orar la care prefera clientul 

sa zboare (sa plece sau sa ajunga)

Numarul de pasageri

Filtre avansate unde se pot selecta 

doar zboruri directe sau doar 

anumite compani aeriene



Rezultate cautari

1. Filtre dupa pret, dupa opriri, 

sau dupa tipul de aeronava.

2. Numarul total de rezultate 

gasite si posibilitatea de sortare 

dupa pret.

3. Pretul total al biletului.

4. Itinerarul zborului care 

include orele de zbor, numarul 

zborului, tipul si clasa de 

rezervare.

5. Link-ul de selectare a 

zborului respectiv



Book Flight

FOARTE IMPORTANT 

DE CITIT  !!!! Politica 

tarifului !

2. Informatiile zborului dus –

intors, orele, 

aeroporturile,terminalul, 

numarul zborului, clasa, tipul 

aeronavei

3. Tarifele – tipul de pasageri 

(adulti, tineri, seniori etc.), 

numarul pasagerilor, tariful 

fara taxe, tariful cu taxe si 

totalul tarifelor

4. Informatiile pasagerilor 

PRENUMELE si NUMELE 
(nu se utilizeaza cratime in prenume 

sau nume) si data de nastere –

obligatorii, iar in cazul in care 

pasagerul dispune de 

frequent flyer card, i se 

introduc datele acestuia.



5. Ticketing time limit-ul este data limita la care se poate emite biletul la acest tarif, cel 

afisat este actualizat de agentii nostrii de ticketing si va fi reafisat in rezervarea 

dumneavoastra daca el este altul.

6. Comentarii referitoare la rezervare care ajung la agentii nostrii de ticketing

7. Termenii si conditiile de rezervare care trebuiesc obligatoriu cititi inainte de a finaliza 

rezervarea apasand butonul rosu din dreapta jos.



Detaliile rezervarii

Acest ecran va aparea dupa ce 

apasati butonul rosu de “Create 

reservation”.

Aici puteti verifica inca o data 

rezervarea si de asemenea veti 

primi record locatorul sau codul 

de identificare al rezervarii, dupa 

care aceasta se poate indentifica 

de agentii nostrii.

Dupa ce cititi si revizuiti reveniti 

la rezervari apasand butonul din 

dreapta jos.



View PNR pentru detalii 

PNR si emitere bilet

Dupa verificarea ticket 

timelimit-ului (2) si a 

informatiilor se poate 

emite biletul prin simplul 

click al butonului Issue 

Ticket (1)

Voucher-ul care va fi activ 

doar dupa emiterea biletului 

(important este 

dezactivarea pop-up-urilor 

din browser-ul folosit pentru 

a putea fi downloadat)

Apasand acest buton veti fi 

redirectionati catre site-ul 

check my trip pentru 

informatii legate de zbor.



Dupa emiterea biletului 

va aparea imaginea 

din stanga care contine 

informatii noi cu 

legatura la persoana 

care a emis biletul si 

ora si data emiterii.

In lista de rezervari a 

agentului zborul va 

aparea ca in imaginea 

de sus avand si 

voucher-ul (V) activ



Modificarea sau anularea rezervarii

Anularea se realizeaza prin simpla apasare a butonului rosu X si confirmarea anularii prin 

introducerea cuvantului YES in casuta aparuta.

Modificarea informatiilor din rezervare se poate face si de catre agent prin rezervarea unui 

nou zbor in aceasi clasa cu datele corect introduse si anularea rezervarii precedente.

!!! ATENTIE !!! Anularea sau modificarea rezervarii nu se mai poate face de catre agent 

dupa ce biletul a fost emis. Pentru a realiza acest lucru se va apela la unul din agentii nostrii 

de ticketing care vor actiona respectand politicile de modificare sau anulare pentru biletul 

respectiv.



INTRODUCERE

Acest document descrie pe scurt procesul de vanzare a pachetelor turistice in aplicatia TBS si este 

destinat agentului de turism( afiliat sau direct) care are un cont de acces in TBS si poate cauta si 

rezerva pachete turistices.

Pentru a face o rezervare agentul trebuie sa urmeze urmatorii 

pasi: 

1. Completeaza datele in formularul de cautare si apasa butonul 

“ search” 

2. Vizualizeaza si compara pachetele disponibile 

3. Selecteaza un pachet si o data de plecare 

4. Efectueaza rezervarea online

REZERVARE PACHETE



1. Completarea datelor in formularul de cautare

• 1. Se selecteaza butonul “ Search” iar apoi 

“Packages” .

• 2. Se poate realiza cautare in functie de luna sau o 

data fixa dorita de catre client. 

• 3. Se selecteaza tara . 

• 4. Se selecteaza regiunea dorita . 

• 5. Se selecteaza orasul in care clientul doreste sa 

calatoreasca. 

• 6. Se selecteaza numarul de camere dorite. 

• 7. Se selecteaza nationalitatea clientului. 

• 8. Se selecteaza numarul de copii . 

• 9. Se selecteaza numarul total al adultilor care 

doresc sa calatoreasca.



1. Se filtreaza cautarea dupa numele hotelului. 

2. Se selecteaza orasul(aeroportul) din care se 
pleaca iar apoi orasul(aeroportul) de 
destinatie. 

3. Va aparea o lista cu pachetele turistice 
existente, din care puteti selecta varianta 
dorita.

2. Vizualizeaza si compara pachetele 

disponibile

• Sistemul va returna pachetele 

disponibile in functie de criteriile de 

cautare. Lista de rezultate este 

comparativa si permite agentului sa 

vada toate pachetele din catalog in 

acelasi ecran cu urmatoarele informatii: 

- Pret “Starting from” (in concordanta 

cu selectia camerelor configurate) 

- Numele pachetului si numele 

hotelului 

- Durata 

- Numar de stele 

- Destinatia 

- Numarul de plecari si orasele de 

plecare 



Dupa selectarea pachetului dorit se poate 
selecta: 

1. Tipul serviciului.

2. In final se apasa butonul “ Select” pentru a 
merge mai departe.

• Pentru a vizualiza plecarile disponibile si 

tarifele lor selecteaza unul din 

pachete.Sistemul va afisa plecarile 

disponibile pentru pachetul selectat 

impreuna cu urmatoarele informatii: 

- Data de plecare 

- Durata pachetului pentru respectiva data 

de plecare 

- Ora de pelcare 

- Orasul – punct de plecare 

- Pret “Incepand de la” 

Note: 

• Pentru a selecta un alt pachet apasa pe acesta in aceeasi lista.Plecarile 

vor fi afisate pentru pachetul selectat.Pentru a inchide, apasa pe 

butonul rosu [X] din coltul drepta sus al fiecarui pachet. 

3. Selecteaza un pachet si o data de plecare



REZERVAREA 

• Odata ce a fost selectat pachetul potrivit, data de plecare si camera, agentul trebuie sa finalizeze procesul de

rezervare: 

1. Seleacteaza serviciile aditionale ( daca e necesar) 

2. Completeaza numele pasagerilor 

3. Asociaza pasagerii cu serviciile optionale( daca este necesar) 

4. Finalizeaza rezervarea 

SERVICII OPTIONALE

• Agentul poate vizualiza serviciile optionale pentru fiecare pachet in functie de oferta tour-

operatorului(transfer, tip de masa, atractii, excursii, activitati etc.) 

• Pentru a selecta serviciile acestea se bifeaza si se configureaza in functie de data si pasageri 

• Politicile de anulare afiseaza termenele limita si penalizarile in caz de anulare 

• Se afiseaza pretul total si updatat impreuna cu statusul rezervarii 



Note: 

- Daca unele servicii sunt incluse implicit, agentul nu le poate elimina din pachet 

- In cazul transferurilor selectarea datei este de obicei irelevanta deoarece transferul 

este o calatorie dus-intors 

- Modificari in configurarea serviciilor pot determina schimbarea pretului si a 

statusului rezervarii( daca unul din serviciile optionale este la cerere, statusul rezervarii va fi RQ) 

- Sistemul va accesa sistemul tour-operatorului la fiacre pas si va raspunde in cateva 

secunde. 



INFORMATIILE TURISTILOR

Agentul trebuie sa completeze numele tuturor pasagerilor pentru fiecare camera 

Pentru segmente special( copii sau seniori) data de nastere a pasagerilor este necesara. 

Note: 

Sistemul verifica data de nastere completata pentru ca aceasta sa fie corecta in momentul check-in-ului. 



ASOCIEREA SERVICIILOR

Daca sunt selectate servicii optionale doar pentru unii pasageri ( de exemplu doar unul din cei 

doi pasageri vrea sa mearga intr-o excursie), agentul trebuie sa asocieze pasagerii cu serviciile.  

Note: 

- Acesta este un pas optional, deoarece de obicei serviciile sunt rezervate pentru toti 

pasagerii 

- Asocierea corecta asigura corectitudinea informatiilor pe voucher 



VERIFICAREA REZERVARII

• Se verifica numele si numarul turistilor iar apoi 

se selecteaza “ Continue” pentru a merge mai 

departe.



FINALIZAREA REZERVARII

Agentul trebuie sa selecteze modul de plata( credit sau prepaid) si sa finalizeze rezervarea. 

Se adauga comentarii ce vor ajunge la tour-operator. 

Agentul trebuie sa fie de accord cu termenii si conditiile si sa apese <DO RESERVATION> 

Rezervarea este efectuata instant in sistemul tour-operatorului. 

Politicile de anulare complete sunt afisate impreuna cu toate regulile.  

Sistemul afiseaza deasemenea toate taxele care trebuie platite impreuna cu termenele limita. 



1.Se informeaza turistul in legatura cu perioada si 

penalitatile legate de perioada in care se poate 

anula sejurul.

2. Se selecteaza “ DO Reservation” pentru a 

merge mai departe si a incheia tranzactia.

Note: 

Pornind de la politicile de anulare, agentul are 

optiunea de a anula rezervarea pana la inceputul 

primei reguli ce nu implica penalizari.Abia dupa 

depasirea acelei date, rezervarea poate fi subiectul 

penalizarilor in caz de anulare. 

Modul de plata credit sau prepaid este determinat de 

relatia comerciala intre agent si tour- operator :

- Credit – intr-o limita acreditului agentul poate 

efectua rezervari si emite voucherul 

imediat.Penalizarile sunt insa platite direct de catre 

agent. 

- Prepaid – agentul poate rezerva un pachet( care se 

afla inafara limitelor de anulare cu penalizari), iar 

apoi odata rezervarea platita va avea posibil. In caz 

contrar sistemul va anula automat rezervarea inainte 

de limita anularii ce implica penalizari. 



SUMARUL REZERVARII

Odata efectuata , se fiseaza sumarul rezervarii. 

Sistemul afiseaza urmatoarele: 

- Statusul platii (PR – [plata este necesara] daca rezervarea a fost efectuata folosind acest mod de 

plata, si trebuie bifata ca fiind platita de catre tour-operator pentru ca voucherul sa fie emis; OK –

[platita] daca rezervarea a fost efectuata folosind modul de plata Credit. 



- Statusul rezervarii (Ok - rezervarea a fost facuta bazandu-se pe disponibilitatile allotmentului sau RQ rezervarea 

trebuie confirmata de catre tour-operator) 

- ID-ul rezervarii –numarul de rezervare din platform front-office (TBS) 

- Numarul de confirmare – numarul rezervari in inventory 

Note: 

• RQ status 

- Rezervarea necesita confirmarea tour-operatorului. 

- O rezervare cu status RQ poate fi rejectata sau confirmata 

- Daca serviciul RQ este un serviciu optional agentul poate reface rezervarea fara acest serviciu si va efectua o 

rezervare cu status OK 

• OK status 

- Serviciile au disponibilitate iar locurile sunt confirmate 

- Exista cazuri cand tour- operatorul trebuie sa reconfirme cu furnizorii sai. 



LISTA REZERVARILOR

Odata efectuata rezervarea poate fi vizualizata in lista de rezervari 

• Emite voucherul (Butonul V in drepta)) 

• Adauga comentarii (butonul balon din dreapta listei)) 

• Anuleaza rezervarea (butonul X din dreapta listei) 

Note: 

- Daca lista are mai multe rezervari se poate filtra folosind <filtreaza rezervari> aflat deasupra, in 

care se pot completa sau bifa optiunile pentru a gasi rezervarea dorita 



INCHIRIERE AUTOTURISME

INTRODUCERE

Acest document descrie pe scurt procesul de vanzare a pachetelor turistice in aplicatia TBS si este 

destinat agentului de turism( afiliat sau direct) care are un cont de acces in TBS si poate cauta si 

rezerva pachete turistice.

Pentru a face o rezervare agentul trebuie sa urmeze 

urmatorii pasi: 

1. Completeaza datele in formularul de cautare si apasa 

butonul “ search” 

2. Vizualizeaza, compara si selecteaza automobilele 

disponibile 

3. Efectueaza rezervarea online 



• 1. Se selecteaza butonul “ Search” iar apoi 

“Cars” . 

• 2. Se selecteaza orasul. 

• 3. Se selecteaza data si ora la care vor 

ajunge clientii 

• 4. Se selecteaza data si ora la care vor 

pleca clientii 

• 5. Se selecteaza nationalitatea clientilor . 

• 6. Se selecteaza butonul “ SEARCH” 

pentru a realiza cautarea si a merge mai 

departe.

1. Completarea datelor in formularul de cautare



• 1. Se filtreaza cautarea dupa tipul de 
masina dorit. 

• 2. Se selecteaza tipul de echipare dorit 

• 3. Se selecteaza numarul de locuri si 
usi. 

• 4. Se selecteaza clasa automobilului

• 5 . Se vizualizeaza tipul autoturismului. 

• 6. Se vizualizeaza dotarile si informatiile tehnice ale automobilului. 

• 7. Se vizualizeaza tariful din care se cedeaza 4%

• 8. Pentru a merge mai departe se selecteaza tipul masinii dorit “ 

SELECT CAR”. 

2. Vizualizeaza, compara si selecteaza automobilele disponibile



• 1. Se vizualizeaza locul din care sunt preluati clientii. 

• 2. Se vizualizeaza data si ora la care vor fi preluati 

clientii. 

• 3. Se vizualizeaza orele de program. 

• 4. Se vizualizeaza locul de predare al masinii. 

• 5. Se vizualizeaza data si ora la care trebuie sa fie predata 

masina. 

• 6. Se vizualizeaza orele de program. 

Note:

• Inafara orelor de program se plateste o taxa aditionala.

3. Efectueaza rezervarea online



• 1. Plata se realizeaza direct la 

receptie 

• 2. Se completeaza datele de 

contact ale turistului 

• 3. Se vizualizeaza serviciile 

incluse in urma inchirierii 

automobilului. 

• 4. Se poate selecta tipul de asigurare dorit. 

• 5. Dupa data maxima de anulare se percep 

penalizari. 

• 6. Se pot adauga comentarii in legatura cu 

inchirierea automobilului. 

• 7 . Se selecteaza “ FINISH BOOKING” pentru 

a merge mai departe



SUMARUL REZERVARII

Odata efectuata , se fiseaza sumarul rezervarii. 

• 1. Dupa vizualizarea sumarului rezervarii se selecteaza “ GO TO RESERVATION” pentru a 

putea vizualiza rezervarea.



LISTA REZERVARILOR

Odata efectuata rezervarea poate fi vizualizata in lista de rezervari

Emite voucherul (Butonul V in drepta)) 

Adauga comentarii (butonul balon din dreapta listei)) 

Anuleaza rezervarea (butonul X din dreapta listei) 

Note: 

- Daca lista are mai multe rezervari se poate filtra folosind <filtreaza rezervari> aflat 

deasupra, in care se pot completa sau bifa optiunile pentru a gasi rezervarea dorita 



Daca se selecteaza X pentru anulare, sistemul va posta mesajul : ‘ Are you sure you want to cancel 

this reservation? “  

Trebuie vizualizata perioada de anulare, pentru a nu aparea penalizarii si se adauga in casuta alba 

“YES” pentru anulare sau “ NO” pentru a reveni la meniul anterior.

• 1. Dupa selectarea butonului “YES”, rezervarea este anulata .


