Benner Gestão de Viagens e Despesas

Kontik Franstur
O Grupo Kontik Franstur reúne todos os requisitos que os mais exigentes clientes consideram ao escolher uma empresa de turismo. Com experiência de mais de 50 anos de mercado, tem atuação global e se adianta às demandas
do mercado. Hoje a empresa oferece os mais bem-estruturados produtos e serviços de viagens e turismo. Seus
clientes contam com as vantagens de uma rede global de agências, presente em 64 países, formada por agências
próprias Kontik no Brasil e agências estrangeiras, todas associadas à FCm Travel Solutions, uma joint-venture global especialista em viagens corporativas.
| SOLUÇÃO
Benner eBooking – Solução de portal de vendas que apoia as estratégias de comércio eletrônico das agências
de viagens. Realiza de forma online e em um único ambiente, consultas e compras de passagens aéreas, reservas
de hotéis, locação de carros, etc. Pelo portal é possível obter o conteúdo dos principais Distribuidores de Soluções
Globais (GDS - Global Distribution Solutions), assim como o acesso direto, por meio de Web Services, às companhias aéreas nacionais e principais hotéis e locadoras. A solução elimina a digitação de vendas, ajuda a reduzir erros e a necessidade de acesso a outros ambientes de parceiros. É uma forte ferramenta de trabalho, pois aumenta
a produtividade da equipe e receita da agência. Totalmente integrada ao ERP Benner.
Benner Back Office – Solução completa e arrojada de gestão projetada para Agências de Viagens Especializadas
em Contas Corporativas (TMC´s) que se adequa facilmente a diversos tipos de estrutura empresarial. Permite a
utilização por várias filiais ou pontos de venda, como é o caso da Kontik Franstur. Possui também recursos que
integram todas as etapas operacionais para garantir a troca de informações instantaneamente.
| PROJETO
A Kontik Franstur é uma agência que vem apresentando um crescimento acelerado nos últimos anos e por isso
tinha a necessidade de adotar uma solução robusta para suportar todas as atividades operacionais e gerenciais.
Com o sistema anterior, não seria possível atender às demandas decorrentes de sua expansão.
| BENNER
A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam resultados
efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança Jurídica e Contratos, Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos BPO, Cloud Computing,
EaaS e SaaS.
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