Amadeus cytric Travel & Expense
Powering smarter business travel

O crescimento da sua empresa está associado aos custos, à
eficiência e a vários outros temas gerenciais. Nós sabemos
disso na Amadeus. E, ao criar melhores jornadas para seus
viajantes corporativos, contribuímos de forma positiva para os
seus resultados.
Com o Amadeus cytric Travel & Expense, viajar se torna uma
experiência simples e tranquila para atender aos objetivos do seu
negócio. Descubra como.

Viagens corporativas mais
inteligentes para a sua empresa...

Pesquisa
& Reserva

Impulsione sua lucratividade
Você sabia que empresas com processos
eficientes de gestão de viagens conseguem
economizar até 20% em custos diretos de
viagens1 e até 70% em custos indiretos?2

Serviços
em trânsito

De fato, programas de viagens e despesas
simplificam as atividades de compra, de
orçamento e de controle de gastos. Desde a
definição das políticas de viagens até a
reserva de viagens com a tarifa correta e o
processamento das despesas, o Amadeus
cytric Travel & Expense abrange todos os
processos.
Relatórios precisos ajudam a controlar e a
reduzir custos em todas as etapas. De modo
específico, você reduz seus custos indiretos
eliminando erros manuais em relatórios de
despesas de viagens, em trocas de emails e outros.

Despesas &
Reembolso

A total visibilidade sobre a compra de
viagens coloca você no controle em relação
aos seus viajantes e seus fornecedores.

Um programa de viagens
e despesas fácil de seguir
Nós simplificamos a complexidade das
viagens. Porque empresas com níveis de
conformidade com a política superiores a
80% conseguem atingir uma redução de
23% nos custos indiretos totais por viajante3.
Oferecemos uma experiência consistente
e intuitiva ao usuário, do desktop ao
telefone celular. O mesmo conteúdo está
disponível onde quer que o usuário deseje
buscar ou acessar. A gestão das despesas
é automatizada e livre de estresse.
A integração de ambas, gestão de despesas
e reservas de viagens, torna isso fácil.
Todos os custos e detalhes das viagens
são automaticamente acrescentados ao
relatório de despesas. Isso reduz o risco
de erros e de fraude. Incluímos também
regulamentos fiscais e contábeis.
Agora,
com
boas
práticas
em
conformidade com a política e aplicadas
por todo o processo, você obtém benefícios
significativos para a sua empresa e para
seus colaboradores.

Nós da VistaJet decidimos implementar o Amadeus cytric Travel & Expense por vários motivos. Primeiro, por causa da quantidade
de conteúdo que a solução oferece, tanto da Amadeus quanto de outras fontes. Todos os provedores de viagens estão integrados em uma
plataforma onde nossos colaboradores reservam com facilidade. Segundo, o cytric Mobile Companion, componente móvel da solução,
dá aos viajantes a opção de gerenciar suas viagens enquanto em trânsito – em qualquer lugar e a qualquer momento. Terceiro, a
ferramenta é de fácil customização e uso. Por último, mas igualmente importante, escolhemos a Amadeus por causa de sua reputação
como uma empresa inovadora em tecnologia para viagens. Seguindo adiante, temos a confiança de que a Amadeus nos dará o apoio
contínuo de que precisamos para otimizar nosso processo de viagens e despesas e expandir ainda mais nosso negócio.
Michael Lerchner, Diretor Executivo, VistaJet

...oferecendo melhores jornadas aos seus viajantes
O melhor conteúdo
disponível à sua escolha
Dê aos seus viajantes corporativos a melhor
opção possivel quando, como e para onde
precisarem viajar. Oferecemos a mais
ampla variedade em conteúdo global
de viagens, incluindo aéreo, hotel, trem,
carros e serviços complementares. Seja
diretamente a partir de um sistema de
distribuição global (GDS) ou por meio de
inúmeras conexões diretas (Vendor
Direct Access).

Viagens personalizadas
Nossos resultados de busca consideram o
histórico pessoal de reservas do viajante
e um indicador geral de comodidade4.
Existe até mesmo um dashboard
exclusivo para os organizadores de
viagens agilizarem a reserva. Isso inclui a
posterior visualização de todos os dados
relacionados com a reserva.
Dessa forma, seus viajantes saberão que as
preferências deles estão sendo levadas em
consideração.

A experiência de usuário mais
agradável, no dispositivo móvel
ou no desktop
Os colaboradores podem reservar voos,
hotéis e uma variedade de outros
serviços online a qualquer momento, em
qualquer lugar. Isso significa menos
trabalho coordenando detalhes com a
agência de viagens, liberando mais
tempo para outras tarefas. As reservas
podem ser iniciadas até mesmo a partir
de aplicativos de trabalho, como
calendário e agenda de reuniões.
As opções de viagem - todas em
conformidade com a política da sua
empresa - estão rapidamente visíveis,
graças a nossa tecnologia líder para busca
de tarifas. Não há necessidade de abrir
várias janelas. Por que perder tempo
pesquisando em outros lugares?
Os viajantes também podem gerenciar
suas viagens enquanto em trânsito, seja
fazendo o check-in para um voo, aprovando
uma solicitação de viagem ou digitalizando
um recibo. Podem até mesmo organizar seu
relatório de despesas de viagens diretamente
a partir dos recibos digitalizados.

Com a tecnologia que mantém a indústria
de viagens em movimento
Tecnologia que oferece
transparência e dados
Nosso dashboard5 aberto e customizável
proporciona as análises de que você precisa. Você
obtém uma visão geral de todos os custos diretos
com aéreo, hotéis, trens e locação de veículos.
Com visibilidade e controle você consegue
aprimorar seu programa à medida em que ele
evolui.

Tecnologia que mantém os viajantes
seguros e conectados

Tecnologia que garante
eficiência operacional

Nossa abordagem de viagens gerenciadas
assegura o suporte e o ‘Duty of Care’ aos seus
viajantes. Eles recebem notificações em caso
de mudança de voo ou de horário. E melhor
que isso, eles são rapidamente localizados
e contatados em caso de incidentes.

Nossa solução funciona em background
para assegurar a eficiência de todos os seus
sistemas. Ela se adapta à sua evolução e se
integra aos sistemas existentes de Enterprise
Resource Planning (ERP), de pagamentos ou
de gestão de despesas. Construídas com base
em sistemas abertos e com arquitetura flexível,
nossas plataformas são estáveis e seguras e
estão em conformidade com as rígidas normas
de segurança de dados (PCI-DSS).
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Visite amadeus.com/corporatesolutions/brazil
ou entre em contato com seu executivo Amadeus para saber mais

Impulsamos viajes corporativos más inteligentes

