Ghid ofertare produse grup ETI

I.Login
1.Se acceseaza sistemul B2B MerlinX (https://b2b.merlinx.eu) cu userul si parola
de agent:

Daca nu dispuneti de user si parola de agent (pe baza emailului personal), cereti managerului
de agentie crearea acestuia in modulul de admin. Daca sunteti manager/admin/DPO al agentiei
si nu dispuneti de user si parola de manager/admin va rugam sa ne contactati la 0264 402727
sau suport@merlin-x.ro.

2. Pentru a putea crea oferte cu identitatea vizuala a agentiei salvati pe
computerul Dvs logo-ul agentiei si pregatiti intai datele initiale astfel incat, pe
viitor, sa puteti folosi setarile predefinite.

2. Accesati modulul Setari Agentie si introduceti datele aferente agentiei Dvs.
Incarcati un logo al agentiei (jpg sau, de preferat, png cu fundal transparent) si
introduceti si cheia API pt hartile Google (detalii la suport@merlin-x.ro despre
cum puteti obtine aceasta cheie).

3. In modulul Sistem rezervari/Tourism (shopper-ul de vacante) selectati turoperatorul ETI.
Daca folositi accesul gratuit pentru acest turoperator veti avea access direct la aceste produse.

4. Folositi celelalte criterii de cautare vacante astfel incat sa gasiti solutiile potrivite pentru
cererea clientilor Dvs. Cu cat lasati intervalele mai ample sau selectati mai putine criterii, cu
atat mai multe oferte veti obtine. In pasul doi, dupa obtinerea rezultatelor, puteti aplica din nou
filtre de selectie.

5. Din lista de raspunsuri obtinute, alegeti acele oferte pe care le doriti incluse in cosul de
ofertare prin accesarea butonului „Adauga in cos”. Atentie *: Inainte de a adauga produsul in
cos, revalidati pretul final total, prin accesarea butonului „detalii pret” (al treilea din sir).

6. Toate ofertele adunate in cos pot fi vizualizate in coltul stanga sus la butonul cos (din setari
agentie puteti decide daca doriti sa aveti cosul in partea de sus sau in partea de jos a ferestrei
de lucru). Puteti schimba numele cosului (ofertarii) apasand butonul „Creion” de langa numele
predefinit „Nou”:

In Rapoarte (galben in imaginea de mai sus) veti regasi la „Lista cos”, toate cosurile de oferte
create. Pentru a tipari cosul cu oferte (varianta de trimis catre client sau de afisat in vitrina
agentiei) accesati cele 3 butoane verticale amplasate in dreapta numelui cosului (steluta verde
din imaginea de mai sus). Folositi comanda „printeaza oferte”.

7. Dupa printarea ofertelor puteti modifica toate elementele vizuale ale acesteia iar la sfarsit
puteti salva sablonul astfel incat la urmatoarele ofertari sa aveti informatiile direct in formatul
vizual dorit.

Puteti folosi campurile:
1. Salvati numele sablonului dorit (pentru clienti sau pentru vitrina)
2+3. Selectati din formatele predefinite de sabloane pentru clienti (prima lista) sau pentru
vitrina agentiei (a doua lista)

4. Selectati formatul dorit (pdf sau html)
5. Accesati „Preview” dupa orice modificare pentru a vizualiza schimbarile dorite.

In partea stanga aveti la dispozitie 7 tab-uri cu care puteti modifica structura si afisajul
ofertelor. Dupa fiecare selectie nu uitati sa accesati „PREVIEW” pentru a vizualiza modificarile
dorite:

Taburile va ajuta sa:
A. Modificati ordinea de afisare a ofertelor:

B. Modificati antetul fiecarei paginii de oferta (in functie de sablonul predefinit ales –
Philadefia/Manhattan/Lista/Oferta/etc – datele agentiei se pot regasi in header-titlu sau
footer-subsol). Activati afisarea (sau nu) a informatiei prin radio-butonul cu bifa verde
din fata numelui sectiunii si modificati componentele din sectiune prin accesarea
butonului cu trei puncte si trei linii de dupa numele sectiunii).

C. Setati modul de afisare a pretului precum si culorile aferente spatiului sau:

D. Setati aspectele generale ale ofertei in functie de informatiile din sistem oferite de
turoperator:

Unele subdiviziuni (Harta / Fotografii) va permit setari mai amanuntite prin acesarea butonului aferent acelei
subdiviziuni. Pentru Harta puteti opta asupra pozitiei acesteia ori a detaliilor privind distanta (1 optiune). In cazul
pozelor puteti alege cu „drag & drop” pozele dorite a fi afisate dintre cele furnizate de turopetaor si puteti opta
pentru afisarea lor in sir orizontal (precum in exemplu) sau in sir vertical (Vedere laterala – recomandata cand se
opteaza si pentru afisarea „Descriere”). Daca doriti sa completati informatii (recomandari, detalii oferta, produse
aditionale gen bilet avion, transferuri, etc) la fiecare hotel in parte puteti utiliza „Note agent”.

E. Setati legaturile spre oferte, pentru clienti.
In cazul ofertelor afisate in vitrina agentiei puteti insera un QR-code iar turistul va accesa oferta
direct cu telefonul mobil si o va putea solicita 24/7. In cazul ofertelor trimise spre client prin
email puteti insera un buton de de rezervare iar clientul va ajunge direct in fereastra de
solicitare (amble setari necesita cel putin Vacation-ibe sau Vacation-cms pt agentie – detalii la
www.merlin-x.ro)

F. Setati datele din subsolul paginii.

G . Setati aspecte generale ale ofertei, respectiv culorile de baza ale fundalului si cadrului, ori
tipul si culoarea fontului. In functie de sablonul ales puteti de asemenea include stampile cu
„oferte speciale”, „super-oferta” sau alte elemente atractive.

:

Dupa configurarea finala a ofertelor, acestea pot fi descarcate prin selectarea optiunii „Descarca
PDF” . Fisierul poate fi salvat pe computer si transmis catre clientul solicitant ori listat si afisat
in vitrina agentiei.

Selectand varianta „SlideShow” obtineti un link pe care il puteti transmite in email sau il puteti
vizualiza intr-un browser sub forma unei prezentari ce ruleaza in bucla cu ofertele alese.

Pentru promovarea pe Facebook, puteti copia oferta pe care doriti sa o
promovati, accesand butonul “Copiati in clipboard” din dreptul acesteia:

Ulterior accesati pagina Facebook a agentiei si folositi “Paste” sau “Ctrl+V”. Veti
avea oferta deja scrisa in formatul retelei sociale si o puteti edita cu informatii
suplimentare. Aceasta functie este recomandata agentiilor care folosesc si
Vacation-IBE sau Vacation-CMS.

Agentia poate sa aiba acces la validarea si rezervarea ofertele
turoperatorilor din grupul ETI fie prin semnarea contractului cu acesta,
urmata de transmiterea numarului MerlinX al agentiei, fie prin
semnarea unui contract de subagent cu un consolidator ETI.
In cazul in care agentia nu are un contract cu turoperatorul, masca va transmite
mesajul

341 Touroperatorul nu este activ pentru aceasta agentie

Numarul de agentie MERLIN este un numar format din 9 caractere si va este furnizat la
deschiderea accesului in sistem sau ori de cate ori aveti nevoie. Ne puteti contacta la 0264
402727 sau suport@merlin-x.ro pentru a afla numarul Dvs MERLIN. Va rugam sa transmiteti
acest numar Turoperatorului pentru deschiderea accesului la rezervarea produselor sale.

