SISTEMUL DE REZERVĂRI TTS ONLINE
1. Informaţii generale
Sistemul de rezervări TTS Online oferă acces direct la unități de cazare, excursii și pachete
tematice încărcate online pentru a facilita verificarea disponibilităţilor şi a efectuării rezervărilor.
Rezervarea online este rapidă şi uşoară, iar sistemul oferă informaţii complete asupra produsului
pentru a vă pune la dispoziţie cel mai bun serviciu online.

2. Înregistrare
Pentru
a
vă
înregistra
în
sistemul
TTS
Online,
accesaţi
website-ul:
www.partener.transilvaniatourism.ro, apoi apăsați pe cubul corespunzător, pentru a începe
procedura de creare a unui nou cont.

IMPORTANT:
Pentru a accesa și utiliza sistemul TTS Online este recomandat să utilizați orice alt browser
(navigator) decât Internet Explorer. În cazul în care dotiți să utilizați Internet Explorer, vă
rugăm să vă asigurați că acesta este minim versiunea 8 și are Compatibility View-ul
dezactivat.

Procedura de înregistrare constă în completarea tuturor câmpurilor din tabelul de
înregistrare, după care, pentru a continua, veți apăsa pe butonul „Utilizator nou”.

După apăsarea butonului „Utilizator nou” va apărea un tabel în care veți putea revizui
datele completate la pasul anterior. În cazul în care constatați că ați greșit o rubrică puteți apăsa
pe butonul „Înapoi” sau, în cazul în care totul este corect, apăsați pe butonul „Finalizare” pentru a
continua procesul de înregistrare.

În urma apăsării butonului „Finalizare” veți primi un e-mail ce va conține numele de
utilizator, parola și un link de confirmare (valabil 24 de ore) pe care va trebui să apăsați pentru a
confirma adresa de e-mail.

3. Autentificare
Pentru a vă autentifica în sistemul TTS Online, accesaţi
website-ul:
www.partener.transilvaniatourism.ro, apoi introduceți numele de utilizator și parola după care
apăsați pe butonul „Login”.

După prima autentificare sistemul vă va cere să descărcați contractul de colaborare și
anexa, ce trebuiesc semnate, ștampilate și trimise prin e-mail la adresa:
bandi.botond@transilvaniatourism.ro, împreună cu câte o copie a Certificatului de Înregistrare și a
Licenței de Turism.

4. Căutarea hotelurilor
În urma autentificării vă vor apărea două opțiuni: „Oferte de Revelion” și „Oferte Europa”.

4.1 Oferte de Revelion
Submeniul „Oferte de Revelion” reprezintă sistemul de rezervări încărcat cu ofertele de
Revelion în Ungaria din oferta Transilvania Tourist Service, ce au camere disponibile pentru
rezervare directă.
4.1.1 Afișarea rezultatelor
Hotelurile încărcate în sistem vor apărea imediat după ce ați apăsat butonul „Oferte de
Revelion”.

Pentru a verifica numărul de camere disponibile sau pentru a efectua o rezervare, va trebui să
alegeți data de sosire/check-in pentru hotelul dorit.
4.1.2 Verificarea disponibilității
În urma alegerii perioadei de sosire/check-in la hotelul dorit, tipul camerelor și numărul de
camere disponibilitate vor fi afișate într-un tabel:

În afară de disponibilitate, acest ecran vă va permite să vizualizați pozele hotelului
(utilizând meniul ce apare în momentul în care duceți cursorul pe poza inițială), să verificați
descrierea hotelului (apăsând pe butonul „Click aici pentru descriere ofertă”) sau să efectuați o
rezervare, alegând data de sosire/check-in și apoi tipul camerei.
4.1.3 Introducerea camerei în coșul de cumpărături
În urma alegerii tipului de cameră, vă vor apărea mai multe opțiuni privind numărul
persoanelor adulte, numărul copiilor și vârsta acestora (dacă este cazul), tipul de masă și numărul
de nopți. În cazul în care la numărul de copii veți alege „0”, la secțiunea „Vârste copii” va trebui să
alegeți „câmpul gol”.
În dreptul câmpului „Total rezervare” veți avea afișat tariful total brut al camerei (inclusiv
comision). Pentru a verifica tariful net al camerei (care va urma a fi achitat către Transilvania
Tourist Service), trebuie să apăsați pe lacătul din dreapta tarifului brut.
Următorul pas presupune completarea numelor turiștilor și data de naștere a
copilului/copiilor (dacă este cazul).
Pentru a adăuga camerele în coșul de cumpărături, vă rugăm să apăsați pe butonul
„Adăugare în coș”.

În urma introducerii camerei în coșul de cumpărături, aceasta
va apărea în secțiunea „Coș de cumărături”, în partea stângă a
ecranului.
Dacă doriți să stergeți camera din coșul de cumpărături,
apăsați pe „X”-ul din partea de stânga sus al coșului de cumpărături.
Pentru a efectua rezervarea fermă, apăsați pe butonul
„Finalizare Comandă”.
Observații:
- În cazul în care nu finalizați comanda utilizând butonul
„Finalizare comandă”, camera din coșul de cumpărături va fi
anulată automat după un timp.
- Camerele din coșul de cumpărături nu sunt ținute în
opțiune!

4.1.4 Finalizarea comenzii / Rezervarea fermă
Finalizarea rezervării constă în patru pași:
Pasul 1: La pasul 1 trebuie să vă dați acordul la condițiile generale de vânzare;
Pasul 2: Pasul 2 va afișa adresa/datele de facturare, aici puteți verifica dacă toate datele
au fost introduse corect la crearea contului;
 Pasul 3: La pasul 3 veți avea o privire de ansamblu asupra serviciilor selectate, aici puteți
verifica dacă toate informațiile au fost introduse corect;
Apăsând pe butonul „Ultimul pas” rezervarea este finalizată.
 Pasul 4: Aici puteți imprima/salva confirmarea proformă și tot aici va trebui să alegeți
moneda în care doriți să fie emisă factura fiscală (pe care o veți primi prin e-mail) și veți
avea posiblitatea de a achita factura prin plată online (cu cardul).



4.1.5 Anularea comenzii
Anularea comenzii poate fi efectuată gratuit, în sistem, în primele 48 de ore de la
rezervare. După expirarea celor 48 de ore, anularea se efectuează conform condițiilor generale
de vânzare, prin intermediul unui agent al Transilvania Tourist Service (prin e-mail).
Anularea unei comenzi poate fi efectuată accesând meniul „Rezervările mele” din partea
de sus a ecranului și apăsând butonul „Anulare comandă” din dreptul rezervării pe care doriți să o
anulați:

4.2 Oferte Europa
Submeniul „Oferte Europa” reprezintă principalul sistem de rezervări încărcat cu oferte
pentru peste xxxx hoteluri din x țări, atât pentru sezonul de iarnă cât și pentru sezonul de vară.
4.2.1 Interfața de căutare
După ce ați apăsat pe butonul „Oferte Europa”, sistemul vă va afișa următoarea interfață
de căutare:

După ce introduceți data de sosire/check-in și durata sejurului, veți putea căuta unități de
cazare (opțional: de o anumită categorie), în funcție de regiune și/sau stațiune, sau în funție de o
anumită temă precum „Stațiuni alpine pentru drumeții”, „Sejururi la lac”, „Sejururi all inclusive”,
„Oferte de Top” etc. Căutarea în funcție de o anumită temă poate fi restrânsă pentru o anumită
regiune și/sau stațiune.
Alegând opțiunea „Doar apartamente” de sub data de sosire/check-in, sistemul vă va afișa
doar apartamente în regiunea, stațiunea sau pentru tema selectată.
După ce ați ales toate opțiunile dorite, vă rugăm să apăsați pe butonul „Caută” pentru
căutare.
Observație:
 Pentru a obține cât mai multe rezultate vă sfătuim să utilizați cât mai puține criterii de
căutare (de exemplu căutare doar în funcție de regiune/stațiune sau doar în funcție de
temă).
 După apăsarea butonului „Căutare”, vă rugăm să nu utilizați butoanele de „Back” și
„Forward” ale browser-ului (navigatorului). În schimb, utilizați butoanele „X” sau
„Înapoi” ale sistemului.

4.2.2 Afișarea rezultatelor
În urma căutării, sistemul de rezervări vă va afișa toate unitățile de cazare ce corespund
criteriilor de căutare alese, astfel:

(În cazul în care nu există oferte care să corespundă criteriilor Dumneavoastră de căutare,
sistemul va încerca să afişeze câteva oferte alternative).
Sistemul afişează următoarele informaţii:







Pe fond albastru închis: Regiunea >> Stațiunea >> Numele hotelului și categoria
acestuia
Durata minimă a sejurului
Tipul camerelor/apartamentelor
Calendar: disponibilitatea și tariful pe persoană/noapte sau pe unitate/noapte, afişate în
calendar:
o Perioada aleasă la căutare este afişată cu gri deschis;
o Disponibilităţile sunt afişate cu verde închis şi verde deschis: verde deschis – există
una sau mai multe camere disponibile în ziua respectivă (în funcţie de numărul
afişat la începutul perioadei cu check-in obligatoriu – verde închis); alb – nu există
camere disponibile în ziua respectivă;
o Cifrele (gri închis) de pe fundalul verde închis reprezintă numărul de camere
disponibile începând cu ziua respectivă de check-in obligatoriu, și tariful pe
persoană/noapte sau pe unitate/noapte (număr albastru, subliniat).
Butonul „Informații cazare”: apăsând pe butonul “Informații cazare”, se va deschide o
fereastră cu informații despre unitatea de cazare, un tabel cu tarifele exprimate pe întregul
sezon, un tabel cu reduceri pentru copii (unde este cazul) și un tabel cu oferte speciale
(unde este cazul).

4.2.3 Interfaţa de calculaţie, rezervare opțională, rezervare fixă
Această interfaţă poate fi accesată apăsând pe ziua de sosire/check-in dorită (și posibilă)
din tabelul (calendarul) hotelului ales şi arată în felul următor:

În această interfață veți putea alege numărul nopților (unde este posibil), să bifați o
eventuală sosire de după ora 18 (late check-in) și să introduceți numărul de camere dorit, utilizând
coșul de cumpărături ( ) de la începutul rândului camerei (pentru adăugare) sau „X”-ul de la
începutul rândului camerei pentru ștergere.
Pentru a continua, va trebui să introduceți numărul adulților prezenți în cameră și vârsta
copiilor (dacă este cazul); la vârstele copiilor, fiecare câmp la care ați ales o vârstă reprezintă un
copil (de exemplu, pentru a introduce doi copii, veți alege două vârste, din două câmpuri).

După ce ați introdus numărul de adulți și vârsta copiilor (dacă este cazul) interfața va arăta
așa:

În această interfață, puțin schimbată, veți avea posibilitatea de a efectua o calculație de
preț prin apăsarea butonului „Calculare preț”, procedură ce va afișa calculația finală de preț, într-o
mască ce poate fi imprimată sau salvată ca și pdf.
Observații:
 Calculare preț: Tariful calculației este brut (include comisionul cedat ce revine agenției
Dvs.)
4.2.4 Rezervare opțională / Rezervare fixă
Pentru a efectua o rezervare opțională sau o rezervare fermă va trebui să alegeți liderul
rezervării (prin bifarea căsuței de sub câmpul „Leader”), să selectați titlul persoanelor, să
introduceți numele turiștilor așa cum apare în C.I. sau pașaport și să introduceți data de naștere a
copiilor, dacă este cazul, deoarece există posibilitatea ca opţiunea sau rezervarea să nu poate fi
fixată tocmai deoarece aceste date lipsesc sau nu sunt reale. Numele introduse într-o rezervare
opțională, ce se dorește a fi fixată, nu pot fi modificate. Astfel, vă rugăm să aveți în vedere
acest aspect în momentul în care efectuați o rezervare opțională.
În rubrica de sub numele turiștilor puteți introduce cereri speciale ale clienților. Cererile
trebuiesc introduse în limba engleză, dar nu pot fi garantate (de ex.: French bed, South View
room etc.).

Observații:
 Rezervare opțională:
o Rezervările cu opţiune sunt valabile pentru maxim 3 zile, iar durata opţiunilor este
determinată în funcţie de perioada de timp dintre ziua efectuării rezervării opționale
şi sosire (check-in):
- cu 1 săptămână înainte de check-in:
nu se poate efectua opţiune;
- cu 2 săptămâni înainte de check-in:
opţiune pentru o zi;
- cu 3 săptămâni înainte de chcek-in:
opţiune pentru 2 zile;
- cu mai mult de 3 săptămâni înainte de check-in: opţiune pentru 3 zile.
o Sistemul va afişa o fişă de opţiune cu tariful brut pentru serviciile alese de
Dumneavoastră, împreună cu data expirării opţiunii;
o Vă rugăm ca întotdeauna să imprimați sau să salvați fişa de opţiune, ca să aveţi la
îndemână o confirmare cu toate detaliile, cu care vă puteți și verifica;

o Opţiunile care nu sunt confirmate/fixate vor fi anulate automat în data expirării
acestora la ora 24:00;
o Opţiunile nu pot fi modificate. Pentru modificări vă rugăm să ne contactați telefonic
sau prin e-mail;
o Puteţi verifica, fixa sau anula opţiunile Dumneavoastră accesând „Opțiunile mele”
din meniul situat în partea de sus a sistemului de rezervări:

4.2.4.1 Rezervare fixă
Finalizarea rezervării constă în patru pași:
Pasul 1: La pasul 1 trebuie să vă dați acordul la condițiile generale de vânzare;
Pasul 2: Pasul 2 va afișa adresa/datele de facturare, aici puteți verifica dacă toate datele
au fost introduse corect la crearea contului;
 Pasul 3: La pasul 3 aveți o privire de ansamblu asupra serviciilor selectate, aici puteți
verifica dacă toate informațiile au fost introduse corect;
Apăsând pe butonul „Ultimul pas” rezervarea va fi procesată, iar în cazul în care
procesarea s-a efectuat cu succes, vă va apărea pasul 4.
 Pasul 4: Aici puteți imprima/salva confirmarea proformă și tot aici va trebui să alegeți
moneda în care doriți să fie emisă factura fiscală (pe care o veți primi prin e-mail) și veți
avea posiblitatea de a achita factura prin plată online (cu cardul).



Observații:
 Rezervare fixă:
o Vă rugăm să verificaţi toate informaţiile de 2 ori înainte de a efectua o rezervare
fermă deoarece rezervările ferme nu pot fi anulate. În cazul în care doriţi să anulaţi o
rezervare fermă vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail;
o Condiţiile de anulare ale unei rezervări ferme apar la pasul 1 ce va apărea în urma
apăsării butonului „Rezervare fixă” precum și în confirmarea proformă;
o Puteţi verifica rezervările ferme accesând „Rezervările mele” din meniul situat în
partea de sus a sistemului de rezervări:

o În cazul în care în sistem vă apare doar o cameră disponibilă iar Dumneavoastră
aveţi nevoie de mai multe vă rugăm să ne contactaţi deoarece în unele cazuri există
posibilitatea ca numărul camerelor să fie suplimentat.

5. Ieșire cont
Ieșirea din cont (logout-ul) se efectuează apăsând butonul „Ieșire cont” din meniul situat în
partea de sus a sistemului de rezervări:

Vă rugăm ca după fiecare sesiune să folosiți butonul „Ieșire cont” deoarece sunteți
direct răspunzător pentru rezervările efectuate prin intermediul contului Dumneavoastră.

Dacă aveţi orice fel de întrebări vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, vă vom ajuta cu cea mai
mare plăcere!
În speranţa unei colaborări reciproc avantajoase vă dorim un sezon cât mai bun şi spor la vânzări!
Cu stimă,
BACIU Alexandru

