Vi valgte også 1Team
Derfor valgte vi 1Team:
- en god ven af huset anbefalede, at vi skulle prøve
1Team, da vi skulle have optimeret vores arbejdsgange til booking af rejser. 1Team satte sig hurtigt ind i
vores arbejdsgange og kom med et spændende udkast. Selve investeringen var noget lavere end ved
nogle af de andre systemer, der findes til vores branche, men jeg må sige, at 1Team har indfriet alle vores forventninger til den aftalte pris. Jeg vil tro, vi
sparer dagligt 1-2 timer, efter at vi har fået det nye
system.
Lars Hansen, Sørens’ Rejser

Hop med på bussen
- så kører den

1tur

- Hvem er vi
1Team ApS ejes af Tom Troelsen og Jan Berg.
Vi har været kollegaer siden 1995, og har været med fra starten af Microsoft XAL
og senere Microsoft C5 (tidligere kendt som Concorde).
Vi har den højeste certificering indenfor C5 og XAL, og med den erfaring vi har
oparbejdet indenfor de seneste 15 år indenfor mange forskellige brancher, og i
firmaer fra 1 til 50 brugere, tør vi vove den påstand, at vi er klar til hvilken som
helst udfordring, stor som lille, vi vil blive præsenteret for.
Vi er klar over, at IT er livsnerven i enhver virksomhed. Vi ønsker at indgå i et team
omkring tilpasning og vedligeholdelse af jeres IT, således at den vil være driftsikker
og til daglig støtte for jer.
Vores motto er, at IT skal være for mennesker og på dansk.

Svarblanket

Ja tak, vi vil gerne kontaktes angående 1Tur

Firmanavn:

_____________________________________

Kontaktperson:

_____________________________________

Telefon:

_____________________________________

Faxes på 7027 5088 eller send den os pr. post.

1Team ApS
Skottenborg 12-14
8800 Viborg
Telefon: +45 7026 5088
Telefax: +45 7027 5088
Internet: www.1team.dk

1Tur C5 Bookingsystem
Hvad er 1Tur:

Her er nogle af nøgleordene:

1Tur er et nyt og spændende bookingssystem, som er specielt lavet til
bus- og rejseselskaber. Det specielle ved systemet, er at det booker på
sædeniveau.

Booking:
 Booking efter telefon- el. kontonummer.
 Automatisk oprettelse af kunder
 Valg af tur/rejse
 Diverse tillæg
 Opsamlingssted
 Hotel
 Bussæde

Rejsebevis

Systemet er bygget op omkring det kendte økonomisystem C5, og fungerer sammen med de øvrige moduler i C5. Det vil sige, at når man f.eks.
udskriver et rejsebevis (faktura) med indbetalingskort til kunden, vil det
hele blive bogført automatisk i C5.

Tur administration:
 Sæderedigering
 Hotel/deltager redigering
Udskrifter:
 Hotel liste i forskellige sprog
 Chaufførliste med opsamlingssted og sædenr.
 Navne/reklameskilt til bussæder.
 Betalingsliste pr. tur
Email:
 Diverse adviseringer til kunderne
Bookingsskærm print

Kunderne bliver automatisk oprettet ved indtastning af telefonnummer,
herefter hentes kundeoplysningerne direkte fra Internettet.
Kunderne gemmes automatisk efter rejsetype med mulighed for udsendelse af kataloger.

Microsoft C5:
 Udover ovennævnte, er der selvfølgelig adgang til alle de
funktioner der allerede findes i C5.
 Kan integreres med eksisterende C5
Så hvad venter du på; book en aftale med 1Team allerede i dag.

Stamdata om rejsemålene, busser, hoteller, opsamlingssteder m.m.,
oprettes én gang for alle.
www.1team.dk

