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iati nedir?
INTERNATIONAL AIR TRAVEL INDEX
IATI acenteler ile seyahat ürünleri tedarikçileri arasında güvenilir bir
satış platformu sağlayan online seyahat sistemidir.
IATI ürünleri, uçak bileti, konaklama, toplu transfer, araç kiralama
ve bu seyahat ürünleri ile ilgili diğer ürünleri de kapsar.
Tüm IATI hizmetleri gerçek zamanlı olarak gerçekleşir, tedarikçi ve
satıcılar arasında sorunsuz ve hızlı bir iletişim sağlar.
IATI acentelerine, hızlı ve etkili sistem çözümleriyle
sürekli büyüyen uçak bileti satış pazarında koşullar ile rekabet
edebilecekleri tam bir çözüm sunar.
IATI yazılımı bir acentanın ihyiyaç duyabileceği tüm sistem
modüllerini kapsar:
- Satış
- Satış Sonrası İşlemler
- Destek
- Raporlama
- İdari Yönetim
- Finansal Yönetim
- Müşteri İlişkileri Yönetimi

kuruluş & gelişme
SÜREKLİ ve KAYDA DEĞER İLERLEME
IATI 2010 yılının Mayıs ayında Antalya’da kurulmuş ve bir seneden
kısa bir süre içinde Türkiye’nin lider seyahat çözümü olmuştur.
Bugün IATI 25 ülkede 15000’den fazla acenta tarafından
kullanılmaktadır ve günde 6000’den fazla seyahat işlemi
gerçekleştirmektedir.
IATI bu çözümü daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymak ve tüm
seyahat acentalarının bu hizmetten faydalanmasını sağlamak için
sürekli bir gelişim içerisindedir.
Yenilikçi hizmet anlayışımız ve partnerlerimizle olan sıkı işbirliğimiz,
ihtiyaçlara hızla cevap verebilen etkili bir çözüm sunmamıza imkan
sağlamaktadır.

vizyon
GLOBAL BİR DÜNYA İÇİN GLOBAL ÇÖZÜMLER
Vizyonumuz, tüm teknik yenilikleri kullanarak seyahat sektörüne
yeni iş fırsatları yaratmaktır.
Hedefimiz, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın lider seyahat
çözümü olmaktır.
Seyahat sektörünü şekillendiren ve pay sahibi olan tüm oyuncuları
piyasa koşullarında ön plana çıkaracak bir ürün yaratmak için tüm
partnerlerimizle sıkı bir işbirliği içinde olmaya inanmaktayız.
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Türkiye
Almanya
Ukrayna
Rusya
Kazakistan
Azerbaycan
Sırbistan
Moldova
Irak
İran
Suudi Arabistan
İsviçre
Bulgaristan
Polonya
İsrail
Yunanistan
Mısır
Kıbrıs
Lübnan
Sudan
Romanya
Kosova
Libya
Beyaz Rusya
Tanzanya

Portekiz
Hollanda
Belçika
Avusturya
Çin
Cezayir
ABD
Fas
İngiltere
Birleşik Arap Emirlikleri
Gabon

Bahreyn
Katar
Hindistan
Tayland
Malezya
Tunus
Nijerya
Kenya
Güney Afrika
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havayolları
ARADIĞINIZ TÜM UÇUŞLAR BİR ARADA
IATI’nin geniş havayolu portfolyosunda 180’den fazla tarifeli uçan
havayolunu, düşük maliyetli ve yerel havayollarını, charter uçuşlarını
ve özel jetleri bulabilirsiniz.
Havayolları ile sağlanan direk XML entegrasyonu sayesinde
güncel tüm kontenjan ve fiyat bilgilerine ulaşabilir ve satış
gerçekleştirebilirsiniz.
IATI aynı zamanda charter uçuşlardaki atıl uçak kapasitelerini
satışa sunarak acentelerine avantaj sağlar.
IATI sisteminde bulunan dinamik paket modeli, acentelerie paket
olarak sattıkları uçak bileti ve otel ürünlerinde indirimli fiyatlar
sunar.

havayolları portfolyosu
Türkiye İç ve Dış Hatlar

GDS (Global Dağıtım Sistemleri)

yakında

yakında

GABRIEL
yakında

LCC (Düşük Maliyetli Havayolları)

Charter Uçuşlar
Türkiye, Avrupa, Rusya, BDT ülkeleri ve Ortadoğu arasında gerçekleşen tüm önemli charter uçuşları

Özel Jetler
Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da konuşlanmış özel jetler

oteller
TÜM DÜNYADAN 300.000 OTEL
IATI direk kontratları ve toptancılar ile olan bağlantıları sayesinde
tüm dünyadan 300.000 oteli hizmetinize sunar.
IATI kendi anlaşması olan ve “IATI Picks“ olarak adlandırılan ürünü
sayesinde Türkiye’nin popüler tatil bölgeleri, İstanbul ve diğer
önemli şehirleri ile Rusya ve Ukrayna’daki en prestijli otellerini
portfolyosunda bulundurur.
IATI’nin yenilikçi teknolojisi “BRACE (En İyi Fiyat ve Kontenjan
Karşılaştırma Motoru)“ sayesinde acentelerin en uygun otelleri hızlı
ve kolay bir şekilde sunmasına olanak sağlar.

IATI OTEL PORTFOLYOSU

300.000 OTEL

OTELLER & TOPTANCILAR

yorumlarıyla

IATI Otel Tedarik Modeli

ACENTE

otel portfolyosu

PICKS

transfer hizmetleri
PROFESYONEL TRANSFER HİZMETLERİ
IATI, GPS kontrollü, tek bir merkezden yönetilen transfer araçlarıyla
müşterilerinize havaalanından otellerine bireysel ve VIP transfer
hizmetleri sağlar.
IATI transfer hizmetlerine Türkiye’de ulaşabilirsiniz. Transfer
hizmetlerimiz çok yakında Mısır, Tayland gibi diğer popüler tatil
destinasyonlarında da hizmetinizde olacaktır.

dinamik paket
MÜŞTERİNİZE UYGUN ESNEK TATİL PAKETİ
IATI uçak bileti, konaklama ve transfer ürünlerini dinamik olarak
paketleyip müşterinize sunabileceğiniz ender sistemlerden birisidir.
Müşterinizin ihtiyaçlarına göre seyahat paketleri oluşturabilir
üstelik bunu yaparken müşterlerinize fiyat avantajı da
sunabilirsiniz.

araç kiralama
GLOBAL ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ
IATI’nin dünyanın en büyük araç kiralama tedarikçilerinden birisi
olan CarTrawler ile anlaşması bulunmaktadır.
IATI sistemi ile 174 ülkede, 30.000 den fazla lokasyonda 80 den
fazla araç kiralama firmasından araç kiralayabilirsiniz.

iati yazılım modülleri
Uçak Bileti, Otel ve Transfer Arama
Hızlıca en uygun uçak bileti, otel ve transfer ürünlerini bulup
müşterinize satın.
Dinamik Paket
En uygun fiyatlarla müşterinize tatil paketleri sunun.
Bilet Değişiklikleri
Bilet iptal, iade ve değişiklik işlemleri.
Raporlama
Geniş tabanlı idari ve finansal raporlama seçenekleri.
Finans
Hesap bakiyelerinin gerçek zamanlı takibi.
Faturalar
Tedarikçi faturaları ve durum göstergeleri.
Alt Acenta Yönetim Sistemi
Bağlı acenta tanımlama ve yönetim sistemi.
Müşteri Veri Tabanı
Müşteri bilgilerine erişim ve değiştirme imkanı.
Duyuru Sistemi
Önemli gelişme, duyuru ve kampanyalar için otomatik bilgilendirme.
Geri Bildirim
Sistem ve ürün hakkında hızlı geri bildirim imkanı.

iati sisteminin avantajları
Geniş ürün gamı;
			
Tarifeli Uçuşlar
Düşük Maliyetli Havayolları
Charter Uçuşları
Özel Jetler
Oteller
Transferler
Dinamik Paket
Araç Kiralama
Her yerden erişilebilen ve herkes tarafından kolayca kullanılabilen
sistem yapısı
Seyahat işlemlerinde üstün deneyim
Gelişmiş ofis destek sistemleri, basit ve hızlı muhasebe
entegrasyonu
Ödeme imkanları çeşitliliği;
Kredi Kartı
Sanal POS
Kredi Hesabı
Ön Ödemeli Hesap
Sisteme entegre kredi kartı dolandırıcılık denetim sistemi
Otomatik SMS ve E-Posta yolcu bilgilendirme sistemi
7 gün 24 saat çağrı merkezi desteği

teknolojik yenilikler
Web tabanlı mimari;
LINUX
ORACLE
JAVA
Önbelek veri depolama sistemi (yüksek oranda trafik için)
Güvenlik ( SSL ve PCI DSS sertifikasyonları)
Çok sayıda tedarikçi ile XML entegrasyonu
XML veri servisi
Çok yüksek sayıda işlem gerçekleştirmeye uygun sistem yapısı
(küme / cluster sistemi)

iletişim
Türkiye / Merkez
Guzeloba Mah. 2127 Sk. No: 6/3
Muratpasa, Antalya - TÜRKİYE
Tel
:+90 444 42 84
Web : www.iati.com
E-Mail : info@iati.com

Almanya
IATI GmbH
Theodorstraße 42-90/Haus 6a
22761 Hamburg - ALMANYA
Tel
:+49 (0)40 87969989
Web : www.iati.de
E-Mail : info@iati.de

Rusya
Россия, 123317, г.Москва
Бизнес-центр «Башня на Набережной»
Москва Сити
Пресненская наб. 10, 4 этаж офис 423
Tel
: + 7 495 651 66 33
Web : www.iati.ru
E-Mail : info@iati.ru

Ukrayna
03150, г. Киев, ул. Тверская, д.6,
оф. 409, Kiev - UKRAYNA
Tel
:+380 (44) 590-51-36
Web : www.iati.com.ua
E-Mail : info@iati.com.ua

iletişim
Kazakistan
Казыбек Би 20/A Алматы/ Казахстан
Tel
:+ 7 727 291 71 71
Web : www.iati.kz
E-Mail : info@iati.kz

Azerbaycan
Azerbaycan, Bakı AZ1014,
S.Rüstem küçesi, 9
Tel
:+ 7 727 291 71 71
Web : www.iati.az
E-Mail : info@iati.az

Sırbistan
Makedonska 4 11000
Belgrade, SERBIA
Tel
:+ 381 11 41 41 411
Web : www.iati.rs
E-Mail : info@iati.rs

Moldova
Bd. Negruzzi, 4, Chisinau, MD-2001
Republica Moldova
Tel
: + 373 22 54 04 50
Web : www.iati.md
E-Mail : info@iati.md

iletişim
İran
No.701- Roshan building - between Parkway Bridge and Tajrish SQ.
Tehran
Tel
:+ 98(021)22050145
Web : www.iati.ir
E-Mail : info@iati.ir

Arnavutluk
DMC, Rr e Durresit, Pall 102, Tirane, Albania
Tel
: + 355 4 2 233 997
Web : www.iati.al
E-Mail : info@iati.al

Suudi Arabistan
Rawan Plaza - Andalus St.-jeddah -KSA
Tel
:+ 966 2 6515253
Web : www.iati.sa
E-Mail : info@iati.sa

Lübnan
Jdydeh Highway-Afco Bld-Beirut-Lebanon
Tel
: 9611870004 - 9611870022
Web : www.iati.lb
E-Mail : info@iati.lb

Irak
Aras Str. Opposite of Shireen Palas Hotel
Tel
: +9647504313434
Web : dreamholidays.iati.com
E-Mail : info@dreamholidaysgroup.com

