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TUR OPERATÖRÜ ENTEGRASYONU

TELEK

Elektraweb kullanıyorsanız, 

10’un üzerinde tur operatörüne ve acenta

portallarına bağlanarak

gelen rezervasyonları sisteme otomatik 

kaydedersiniz

• Anex

• Tui

• Pegas

• Odeon
• Paximum

• Otelsnet

• ETS 

• Sejour

• Sedna

• Novanta



TUR OPERATÖRÜ ENTEGRASYONU



Elektraweb ile 

GOOGLE’da

YERİNİZİ ALIN

Elektraweb- Google Hotel Booking Entegrasyonu

sayesinde oteller, Google aramalarında en üste çıkıyor,

fiyat-müsaitlik yayınlıyor ve komisyon ödemeden direkt online 

rezervasyon alabiliyorlar.

KANAL YÖNETİMİ VE ONLINE REZERVASYON MOTORU



Ücretsiz sanal POS entegrasyonu ile otellerin web sitelerinden

kredi kartıyla ödeme almasını veya daha sonra ödeme yapılması

için misafire güvenli ödeme linki gönderilmesini sağlıyoruz.

Sanal POS Entegrasyonunu 

Ücretsiz Sunuyoruz

Türkiye'deki Tüm Bankalar + Uluslarası Ödeme Sistemleri

 AKBANK

 Vakıfbank

 Garanti

 Halkbank

 İş Bankası

 Finansbank

 HSBC

 YapiKredi

 Ziraat Bankası

 Türkiye Ekonomi Bankası

 HepsiBuradaPayment

 TwistPay

 Sofort

 Compuop, 

 Stripe, 

 SslCommerz

 Ingenico

 Denizbank

 Paypal, 

SANAL POS ENTEGRASYONU



ONLINE REZERVASYON MOTORU ÜYELİK GİRİŞİ



KANAL YÖNETİMİ VE ONLINE REZERVASYON MOTORU

Komisyonsuz, Aracısız Satış İmkanı

•Online Rezervasyon modülü ile 

satışlarınızı doğrudan müşterilerinize 

yapın ve komisyon ödemeyin. Ayrıca 

tahsilatı da doğrudan müşterilerinizden 

ve peşin olarak yapın.

•ElektraWeb Online Rezervasyon 

Modülünü kullanan otel, kendi resmi 

web sitesi üzerinden rezervasyon alır, 

anlık olarak önbüro yönetim sistemine 

bağlanıp müsaitlik sorgular rezervasyonu 

kaydeder ve aynı anda misafire 

konfirmasyon verir.



ONLINE REZERVASYON MOTORU



ONLINE REZERVASYON MOTORU

Ekstra Hizmetler

Oteliniz de sunulan ekstra 

transfer, tur, spa, alakart 

restoran vb gibi bir çok hizmeti 

misafir online rezervasyon 

sayfasından satın alabilir. 

Ödemesini online olarak yada 

check-in anında 

gerçekleştirebilir. Bu işlem 

folyoya otomatik yansır ilgili 

departmandaki kontenjandan 

düşer.



ONLINE REZERVASYON MOTORU

Müşterilerinize özel 

promosyon kodları 

oluşturabilirsiniz. Oluşturulan 

promosyon kodlarını dijital 

platformlar da paylaşarak 

misafirlerin online 

rezervasyon sayfasından 

ayrıcalıklı rezervasyon 

yapması sağlanabilir.

Promosyon Yönetimi



ONLINE REZERVASYON MOTORU

Online rezervasyon 

sayfası internette otel adına 

bilinirlik sağlar, otelin marka 

değerini yükseltir ve CRM 

veritabanı oluşturur. Bu bilgiler 

bir başka acenteyla veya 

rakiple paylaşılmak zorunda 

kalınmaz. Böylece Kendi 

Markanıza ve CRM 

Sisteminize Yatırım Yapmış 

olursunuz.



ONLINE REZERVASYON MOTORU



Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep

telefonlarından tüm program kullanılabilir. Misafir

uygulaması ile misafirin tesis içindeki rezervasyonları,

siparişleri, ödemeleri hatta arıza - şikayet bildirimlerini

kendi kendine yapabilmesini ve konu ile ilgili süreci

uygulama üzerinden takip edebilmesini sağlıyoruz.

Misafirlerin de Kullandığı Program

TEMASSIZ MİSAFİR İŞLEMLERİ



ONLİNE REZERVASYON MOTORU



ÇAĞRI MERKEZİ

Elektraweb Çağrı Merkezi 

Çözümleri

Elektraweb Çağrı Merkezi 

Çözümleri sayesinde, telefon, whatsapp, 

web sayfası ve sosyal medya üzerinden 

sizinle iletişim kuran tüm müşterilerinizin 

çağrılarını ortak bir platformda toplayabilir, 

ekibinizin onlarla iletişime geçerek 

bilgilendirme yapmasını ve özel talepleri 

almalarını sağlayabilirsiniz.



ÇAĞRI MERKEZİ

• Misafir bilgileri, Otel adı, İletişim şekli, 

Çağrı Yönü, Çağrı Kanalı ve Referans 

bilgileri tek ekranda görünür.

• Çağrıyı yapan misafirin geçmiş tarihli 

aramaları, istekleri, geçmiş rezervasyon 

talepleri, otel konaklamaları ve gelecek 

rezervasyonlarına ait bilgilere kolaylıkla 

ulaşılır



ÇAĞRI MERKEZİ



Sadece TÜRSAB'a kayıtlı resmi 

acentelerin kullanıcı kodu ve şifresi ile 

girdiği bu portalda

acenteler ElektraWeb kullanan binlerce 

otelin bilgilerine erişebilir, net fiyatlarını 

görebilir ve online rezervasyon 

yaptırabilir.

ElektraHotels.Com, ElektraWeb otel 

programının acente arayüzüdür. Hem 

oteller hem de acenteler için tamamen 

ücretsizdir.

Onbinlerce acenteye otelinizi tanıtabilir 

daha çok ve daha karlı satış yaparsınız.

ElektraWeb'in acentalar için hazırlamıs oldugu bir otel portalıdır.

Acentelere telefon ve email ile doluluk ve fiyat bilgisi vermek zorunda kalmadan satış yapabilirsiniz.

Sabit fiyat ve kontenjan ayırmak zorunda 

kalmazsınız.

Rezervasyonlarınızı email ile almak yerine 

online olarak alabilir otomatik konfirme 

gönderebilirsiniz.

Daha az komisyon verir ve ödemeyi 

rezervasyon ile aynı anda alırsınız.





ELEKTRAHOTELS.COM



ÇAĞRI MERKEZİ



GÜNLÜK DURUM (Dashboard)

 Anlık durum tabloları ve grafikleri tek tuşla

alabilir

 Otelinizin doluluk, gelir, forecast hatta call

center notlarına ulaşabilirsiniz.

Anlık durum ekranı aynı zamanda interaktif kullanım 

olanağı da sunar.



FORECAST VE ANALİZLER



Acente gelir ve konaklamalarına ilişkin tüm istatistiki bilgilere ulaşabildiğimiz Forecast ekranında tek bir 

tuş ile geçmiş ve gelecek doluluk bilgilerini tek ekranda görebilirsiniz

FORECAST VE ANALİZLER



TÜM ONLINE SATIŞ SÜRECİ OTEL SİSTEMİNE ENTEGRE

Misafir                 ’da 
arama yaptı

•Google 

•Elektraweb’ten aldığı 
fiyat ve müsaitliği 

gösterdi

Online rezervasyon 
sayfasına yönlendirdi

Üyelik yapınca avantajlı 
olduğunu gördü üye 

oldu

Üye indiriminden 
faydalandı ve bonus

kazandı

Ödeme folyoya, para ise 
otelin banka hesabına 

geçti

•Rezervasyon anında ön 
büro sistemine düştü

•Kanal Yönetiminde tüm 
kanal kontenjanları 

güncellendi

Misafir kartı oluştu ve iş 
emirleri departmanlara 

iletildi

Misafire online checkin
maili gitti

Misafir online checkin
yaparken, ekstra 

servislerden spa ve 
restoran rezervasyonu 

yaptı

İlgili işlemler ve 
ödemeleri spa ve 

restoran takvimine 
eklendi

Misafir kalışındaki tüm 
hizmetleri uygulamadan 

yönetti.

Çıkış işlemleri yapıldı, e 
faturası mail ile 

gönderildi.

Anketi doldurdu, 
yorumlarını iletti, 

anında online cevaplar 
aldı

Bütün işlemler ilgili 
depertman raporlarına 

anlık eklendi



Teşekkür ederiz


