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1 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/default.aspx 

Introductie

“NDC (New Distribution Capability) zal 
de reisindustrie in staat stellen om de 
manier waarop aircontent wordt verkocht 
aan corporates, vakantiereizigers en 
zakenreizigers te veranderen, door de huidige 
distributiebeperkingen van de industrie aan te 
pakken: productdifferentiatie en time-to-market, 
toegang tot volledige en rijke aircontent.” 

NDC is een technologiestandaard op basis van XML waarmee 
gegevens, zoals informatie over passagiersboekingen, op een 
gewone manier via internet kunnen worden overgedragen. 
Dankzij deze technologie kunnen luchtvaartmaatschappijen 
hun aanbod distribueren aan reisbureaus, TMC's en anderen 
met één enkele, naadloze transactie, rechtstreeks aan de 
consument of via een tussenpersoon.

– IATA1
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Travelport onderscheid zich momenteel qua 
distributie van anderen omdat het als eerste  
de niveau 3-certificatie heeft behaald.

Nu NDC de stap heeft gemaakt van 
technologieleveranciers die diensten ontwikkelen 
en luchtvaartmaatschappijen die experimenteren 
met contentdistributie naar werkelijke implementatie 
(zoals in ons testprogramma), heeft IATA 
accreditatieniveaus ontwikkeld die aantonen in hoeverre 
een organisatie klaar is om deze standaard te gebruiken. 

NDC Niveau 
3-certificering
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 1.9%  80%  47%  35%  47%

Een korte 
geschiedenis van 
de airlinedistributie 

Weet u nog hoe Global Distribution Systems 
40 jaar geleden begon?  In die tijd waren 
ze weinig meer dan een pitstop tussen 
reisorganisaties en de prijs- en productinformatie 
van luchtvaartmaatschappijen. Vliegtickets 
werden met de hand geschreven, paspoorten 
moesten persoonlijk worden geïnspecteerd 
en luchtvaartmaatschappijen wisten bijna niets 
over de passagiers aan boord.

Vandaag de dag, twee decennia nadat internet op 
grote schaal beschikbaar kwam, eerst op kantoor, 
daarna thuis en nu in je broekzak, is alles veranderd:

Online geboekte 
vliegtickets in de VS

Wereldwijd online 
geboekte vakanties

Voice search gebruiken 
bij de reisplanning

Leisurereizen geboekt 
op mobiel

Zakenreizigers kiezen een 
luchtvaartmaatschappij op basis 
van een goede digitale beleving

19982 20123 20174
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2 https://www.flightglobal.com/news/articles/changing-roles-120927/ 

3 http://www.travelweekly.co.uk/articles/41280/80-booking-holidays-online-finds-study 

4 https://marketing.cloud.travelport.com/gdtr 

Voor luchtvaartmaatschappijen betekent het 
maximaliseren van de mogelijkheden van 
moderne retail niet alleen dat zij nieuwe manieren 
toepassen om tarieven en bijbehorende diensten 
te bundelen en deze te verkopen aan klanten, 
maar ook dat zij nieuwe verkoopkanalen inzetten. 
Legacysystemen bieden niet langer de juiste 
infrastructuur en in het complexe ecosysteem 
van wereldwijd reizen, moeten alle partijen 
samenwerken om te reageren, te herpositioneren, 
te investeren en succes te hebben.

We bevinden ons in een belangrijke fase van 
onze ontwikkeling en zijn de infrastructuur 
voor een nieuw retailtijdperk aan het bouwen.
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Momenteel is de technologie die luchtvaart-
maatschappijen in staat stelt om gegevens 
zoals prijzen en beschikbaarheidsinformatie 
naar en van GDS's en anderen te leveren en 
te ontvangen, voornamelijk uitwisseling van 
basisgegevens. De mogelijkheid dat NDC dit 
kan transformeren door het gebruik van API 
(Application Programming Interface) is erg 
opwindend. 

Luchtvaartmaatschappijen hebben meer 
flexibiliteit bij het maken en presenteren van hun 
producten en diensten. Reisorganisaties kunnen 
hun aanbiedingen dan beter afstemmen op de 
eisen van individuele klanten en TMC's kunnen 
al vooraf de parameters van een bepaald beleid 
voor zakelijke reizen toepassen. Voor corporate 
travelmanagers en afnemers is er de mogelijkheid 
om deals te sluiten die een beduidende 
meerwaarde bieden.  

NDC

Op weg naar een 
nieuw retailtijdperk 
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5 http://www.ectaa.org/files/cms/20171024/-infrata-airline-
distribution-myths-full-report.pdf

Een vlucht naar de toekomst 
Kansen voor 
luchtvaartmaatschappijen 

Wij geloven dat luchtvaartmaatschappijen 
moeten profiteren van de ontwikkeling van 
de NDC-standaard. Het zal hen in staat stellen 
de huidige beperkingen van de manier 
waarop zij hun producten distribueren te 
overbruggen en de kansen te maximaliseren 
die de 24/7 mobiele retailomgeving biedt.

Veel van de luchtvaartmaatschappijen waarmee 
we samenwerken, hebben ons verteld dat ze 
NDC zien als een manier om directere relaties 
op te bouwen met reisorganisaties, reizigers en 
zakelijke klanten.

Sommige geloven dat het de distributiekosten 
zal verlagen. Een onderzoek uit 2017 geeft 
aan dat de kosten van directe distributie voor 
luchtvaartmaatschappijen € 12,56 bedraagt 
versus € 14,21 in geval van indirecte distributie5 
(d.w.z. via GDS). Dit houdt echter geen rekening 
met andere kosten, zoals klantacquisitie.
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6 https://www.statista.com/statistics/788849/airline-industry-ancillary-revenue/

Pogingen om directe verkoop te stimuleren 
beogen geen potentieel marktaandeelverlies 
door uitsluiting van het intermediaire kanaal 
van de distributiestrategie. Dit geldt met name 
voor zakenreizen waarvan de klanten vaak high 
premium en frequente reizigers zijn.

Een groot voordeel van distributie met gebruik 
van NDC is de mogelijkheid om aanvullende 
producten te verkopen - loungetoegang, 
vooraf ingecheckte tassen, eten en drankjes 
aan boord en meer. Dit voordeel mag niet 
worden onderschat. De nevenomzet heeft een 
geschatte waarde van 82,2 miljard Amerikaanse 
dollars in 2017.6 Traditioneel waren "extra's" 
moeilijk te boeken via het GDS, maar nieuwere 
technologieën zoals API's, Travelport's Rich 
Content en Branding en nu NDC, bieden deze 
mogelijkheid voor de luchtvaartmaatschappijen.

NDC is ook aantrekkelijk voor 
luchtvaartmaatschappijen, omdat het hen 
de mogelijkheid biedt hun producten en 
diensten te onderscheiden. Stelt u zich twee 
luchtvaartmaatschappijen voor die naar 
dezelfde bestemming vliegen - NDC-technologie 
stelt hen in staat om duidelijker hun aanbod 
te presenteren. Het stelt hen ook in staat 
om specifieke aanbiedingen te maken voor 
specifieke klantgroepen. In een druk wereldwijd 
reissysteem zullen alleen diegenen die zich 
onderscheiden succes hebben. 

De meeste luchtvaartmaatschappijen 
waarmee we hebben gesproken, zijn met 
onderzoek bezig of al NDC-elementen aan 
het implementeren. Er is nog steeds discussie 
rondom hoe je het beste tot één enkele 
benadering komt, hetgeen misschien de reden 
is waarom de huidige NDC-implementaties vaak 
door luchtvaartmaatschappijen gekwalificeerd 
worden als bijvoorbeeld 'NDC-conform'.

De meeste 
luchtvaartmaatschappijen 
waarmee we hebben 
gesproken, zijn met 
onderzoek bezig of 
NDC-elementen aan 
het implementeren.
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Naast belangrijke kansen, bestaan er ook een 
paar uitdagingen voor luchtvaartmaatschap-
pijen als ze de nieuwe NDC-technologie als 
standaard willen implementeren.

 > NDC staat niet gelijk aan 'gratis distributie'. 
Er zijn nog steeds kosten, of dat nu 
voor klantacquisitie, backoffice en 
klantenondersteuning of technologische 
investering is.

 > Hoe zullen toekomstige commerciële 
relaties eruit zien? Luchtvaartmaatschappijen 
moeten een gemeenschappelijke basis 
vinden met reisverkopers en duidelijk 
vaststellen wie hun klant is.

 > Momenteel distribueren 
luchtvaartmaatschappijen tarieven; in 
de toekomst zullen ze aanbiedingen 
maken en verspreiden, gebundeld om 
aan de exacte, bekende behoeften van 
een reiziger te voldoen. Dit zal de rollen 
veranderen van de verkoop-, marketing- 
en revenuemanagementteams, die zich 
zullen moeten aanpassen aan deze nieuwe 
methode van reisretail.

 > Luchtvaartmaatschappijen bevinden 
zich in zeer verschillende stadia van 
NDC-implementatie. IATA heeft als doel 
gesteld dat in 2020 een bepaalde groep 
luchtvaartmaatschappijen 20% van hun 
wereldwijde verkoop via NDC-technologie 
distribueren.7

Het aanpakken van deze uitdagingen kost 
tijd en vereist een gezamenlijke aanpak. 

We nodigen u graag uit om deel te nemen 
aan onze gesprekken.

Een vlucht naar de toekomst

Uitdagingen voor 
luchtvaartmaatschappijen

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-
hub-special-april-2018.html 
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Reisorganisaties van verandering 

Kansen voor 
reisorganisaties

Veel van onze reisagenten zien in NDC-retail veel 
potentie om de waarde van de distributieketen 
aan te tonen en te verhogen. 

 >  Voor veel reisorganisaties is NDC een voortzetting 
van wat ze altijd hebben gedaan: waarde aan hun 
klanten leveren door toegang te bieden tot de rijkste 
content via een enkele workflow. We kunnen dus 
niet concluderen dat deze verandering storend is.

 > Het zal reisorganisaties de mogelijkheid geven 
om meer persoonlijke diensten aan reizigers 
te bieden middels aanbiedingen op maat, om 
zo aan de specifieke behoeften van individuen 
en reizigersgroepen te voldoen.

 > Reisorganisaties kunnen straks hun aanbod ook 
afstemmen op de manier waarop reizigers nu hun 
aankopen doen. Ze kunnen voor een Amazon-stijl 
shoppingervaring zorgen, die uitgaat van keuze en 
personalisatie. Dit creëert de mogelijkheid om een 
breder scala van op maat gemaakte producten 
en diensten van luchtvaartmaatschappijen aan 
te bieden inclusief verzekering, extra beenruimte 
en fast-track boarding.
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 > Reisorganisaties die de technologie ervoor 
hebben, kunnen er ook voor kiezen om 
rechtstreeks met systemen van sommige 
luchtvaartmaatschappijen te verbinden. 
Hierdoor kunnen ze hun klanten veel 
efficiënter van dienst zijn. 

 > Uitgebreide toepassing van NDC vereist 
aanpassingen in de wijze waarop vandaag 
veel reisorganisaties zoeken en online 
vliegtickets boeken. Dit moet een geleidelijk 
proces zijn, zodat de bestaande workflows 
zo min mogelijk worden verstoord.

Travelport betrekt al verschillende 
reisorganisaties en andere derden in het 
ontwikkelingsproces voor NDC om ervoor 
te zorgen dat met hun input NDC straks 
voor iedereen zal werken. We zijn momenteel 
bezig met het beta-testen van oplossingen 
met een kleine groep reisorganisaties, zodat 
we onze roadmap voor producten verder 
kunnen verfijnen.
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De vergelijking van NDC met e-ticketing is 
interessant. Dat had een langzame start en deed 
er dertien jaar over om de standaard te worden. 
Aanvankelijk hadden luchtvaartmaatschappijen 
hun twijfels over het rendement van de vereiste 
investering en stuitten zij op een gebrek aan 
acceptatie van de klanten8. In 2004 stelde IATA 
100% adoptie van e-ticketing in 2008 als doel, wat 
uiteindelijk leidde tot de wereldwijde invoering. 
E-ticketing heeft naar schatting geleid tot een 
kostenbesparing tot wel 3 miljard Amerikaanse 
dollar per jaar sinds 2008 in de reisindustrie. 
Daarbij is het handiger voor passagiers, die zich 
geen zorgen hoeven te maken over het verliezen 
van tickets en eenvoudiger wijzigingen in hun 
itinerary kunnen aanbrengen.9

8  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

9  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

E-ticketing heeft sinds 2008 gezorgd voor 
een geschatte kostenbesparing van wel 
3 miljard Amerikaanse dollar per jaar
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Reisorganisaties van verandering

Uitdagingen voor reisorganisaties

Net als bij luchtvaartmaatschappijen zijn 
er ook verschillen bij reisorganisaties hoe 
gevanceerd hun systemen zijn. Hoewel door 
de band genomen de meeste OTA's met 
moderne systemen werken, kunnen bij TMC's 
of anderen die nog met oudere systemen 
werken, zelfs kleine veranderingen tot 
aanzienlijke verstoringen leiden. 

 > Het gaat hierbj niet alleen om het zichtbare 
verkoopproces, ook mid- en backofficetaken 
moeten niet vergeten worden. De alledaagse 
taken voor TMC's (zoals expensemanagement 
en duty of care) moeten ook nog 
uitgevoerd kunnen worden. We denken dat 
reisorganisaties in de toekomst nog steeds 
toegang tot bepaalde airlinecontent via het 
GDS hebben en tot andere via APÍ s. Wij passen 
onze oplossingen op die ontwikkelingen aan. 

 > Reisorganisaties zullen niet langer 
boekingsinformatie in hun systemen bewaren, 
daar ze direct toegang hebben tot aanbod 
binnen het airlinesysteem. In een wereld 
waar 'eigendom' van de klant cruciaal is om 
een persoonlijke service te garanderen en 
personalisatie cruciaal is voor de tevredenheid 
van de klant, is het dan ook zeer belangrijk om 
dit op een gepaste manier te doen.

 > Reisorganisaties moeten de kans grijpen om de 
waarde aan te tonen die zij bieden aan zowel 
luchtvaartmaatschappijen als hun klanten en 
het nieuwe tijdperk van reisretail omarmen. 
TMC's moeten zich ook bewust zijn van de 
waarde die ze kunnen bieden en die zichtbaar 
maken door zakelijke klanten te adviseren 
en voor te lichten over de veranderingen 
die plaatsvinden. 

David Bishop, Commercial Director, Gray Dawes Group zegt: “Onze reisadviseurs moesten in de loop van de tijd evolueren 
om ervoor te zorgen dat we niet alleen voldoen aan de behoeften van onze klanten, maar deze overtreffen en ervoor zorgen 
dat we de best mogelijke raad en begeleiding bieden. Dit gaat veel verder dan het tarief dat een reiziger moet boeken of in 
welk hotel hij verblijft; we geven ook richtlijnen voor zakelijk reisbeleid, adviseren over betere prijzen en tarieven en nog veel 
meer. Op deze manier tonen we de reismanagers en de reizigers zelf de echte waarde die een TMC biedt."
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De meeste corporate travel managers vertellen 
ons dat ze beginnen in te zien dat NDC-
distributie een prioriteit aan het worden is. 
Ze kijken naar hun partners, zoals Travelport 
en hun TMC van keuze om met hun expertise 
de mogelijke voordelen van NDC naar de 
reiziger en zakelijke klanten te vertalen.

Bedrijfscultuur  
Kansen voor 
corporate travel 
managers
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 > Door toegang te hebben tot het juiste, 
relevante en boekbare aanbod op het 
juiste moment kan NDC ervoor zorgen 
dat er geen reizen worden geboekt  
die buiten het beleid vallen. 

 > Met NDC kan men ook deals sluiten die 
een beduidende meerwaarde bieden en 
die kunnen worden afgestemd op hun 
specifieke behoeften en budgetten.

 > Er zal een breder en rijker vliegreisaanbod 
beschikbaar zijn van TMC-partners in een 
gebruikersvriendelijker boekingsproces.

 > TMCs blijven zicht houden over geboekt 
reisaanbod, zodat zij kunnen voldoen 
aan de verplichtingen van zorgplicht.

 > Eenmaal volledig geïmplementeerd, zal 
NDC het zakelijke reismanagers en -kopers 
mogelijk maken om de rijke klantervaring 
van de luchtvaartmaatschappij websites in 
hun online boekingstool (OBT) en mobiele 
omgevingen te bieden. 
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 > Niet iedereen zal NDC op dezelfde wijze 
implementeren. Reizen vertegenwoordigt een 
grote kostenpost voor bedrijven, en sommige 
reismanagers zien de NDC-implementatie 
simpelweg zolang een extra ongemak 
als de voordelen niet duidelijk zijn.

 >  De snelheid en consistentie van NDC-boeking 
moet net zo goed, zo niet beter zijn dan 
de systemen waar zakelijke reismanagers 
tegenwoordig mee werken. Travelport 
bijvoorbeeld biedt 99,99% up-time; API's van 
luchtvaartmaatschappijen moeten dezelfde 
niveaus bereiken.

 >  NDC kan het uitdagender maken 
voor reismanagers om tarieven op 
transparante wijze te vergelijken, daar 
luchtvaartmaatschappijen meer flexibiliteit 
hebben in het bundelen en apart verkopen 
van diensten. Reismanagers moeten 
airline-aanbiedingen kunnen vergelijken 
en aankoopbeslissingen nemen op basis 
van goede informatie. 

Zakelijke cultuur

Uitdagingen voor corporate travel managers
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Onze wortels in een naadloze distributie 
bestrijken tientallen jaren en als eerste operator 
die de Niveau drie-certificatie heeft behaald, 
vormt Travelport de kern van de huidige evolutie 
in reisretail. Via onze NDC-testprogramma's 
werken we samen met onze partners in 
luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en 
andere organisaties om vorm te geven aan de 
implementatie van dit nieuwe distributietijdperk. 
We weten dat de wereldwijde reisbranche naar 
verwachting zal blijven groeien, en wij geloven 
dat door samenwerking we snel allemaal in 
het succes kunnen delen van het leveren van 
relevant en te boeken reisaanbod aan reizigers, 
via welk apparaat ze ook kiezen om verbinding 
mee te maken.

Doe mee aan de 
new distribution 
conversations
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We zetten zorgvuldig nieuwe technologie in 
om aan de eisen van de moderne reishandel 
te blijven voldoen. In de tweede helft van 
het jaar verwachten we de mogelijkheid 
om binnen Travelport Smartpoint NDC-
aanbod naast traditionele GDS-aanbod te 
kunnen zoeken en boeken. Dit zal volgend 
jaar worden gevolgd door een volledig 
geaggregeerde zoek- en boekfunctie waarbij 
NDC- en GDS-aanbod in dezelfde workflow 
aangeboden wordt, met behulp van de 
nieuwste API-technologie. 

Kunnen we u verder helpen of wilt u weten 
of uw organisatie klaar is voor NDC? Wij 
nodigen u graag uit om deel te nemen aan 
onze "New Distribution Conversations": 
travelport.com/ndc
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De reisbranche noteert wereldwijd 7 biljoen 
dollar omzet. Travelport staat daarin centraal 
en voedt de ervaringen die 's werelds 
toonaangevende reisorganisaties bieden. Door 
ons platform kunnen leveranciers van reizen, 
reisbureaus, organisaties en ontwikkelaars 
reizen zoeken, delen, kopen en verkopen. 

Wij verbinden op onze eigen B2B-marktplaats 
de toonaangevende leveranciers van reizen 
met on- en offlinekopers. We zijn actief in 
180 landen en leveren content aan meer dan 
235.000 reisorganisaties. Ons Travel Commerce 
Platform omvat onder meer: Travelport Apollo, 
Travelport Galileo en Travelport Worldspan.

Contact: info@travelport.com  
travelport.com 

Over Travelport

©2018 Travelport. Alle rechten voorbehouden. 
Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan en 
het Travelport-logo zijn handelsmerken van 
Travelport. Alle andere merken zijn eigendom 
van hun respectieve eigenaren.
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