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Εισαγωγή

«Το NDC (New Distribution Capability) θα δώσει 
τη δυνατότητα στον ταξιδιωτικό κλάδο να 
διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει 
τη λιανική πώληση των αεροπορικών υπηρεσιών 
στις εταιρείες, στους ταξιδιώτες αναψυχής 
και στους ταξιδιώτες για επαγγελματικούς 
λόγους, μέσω της αντιμετώπισης των τρεχόντων 
περιορισμών διανομής του κλάδου: διαφοροποίηση 
προϊόντος και χρόνος διάθεσης στην αγορά, 
πρόσβαση σε πλήρες και εμπλουτισμένο 
περιεχόμενο αεροπορικών υπηρεσιών.» 

To NDC είναι ένα τεχνολογικό πρότυπο που βασίζεται στο 
XML το οποίο επιτρέπει στα δεδομένα, όπως οι πληροφορίες 
κράτησης των επιβατών, να μεταφέρονται με έναν κοινό 
τρόπο μέσω του διαδικτύου. Αυτή η τεχνολογία σημαίνει 
ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να διανέμουν το 
περιεχόμενό τους στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και στις 
εταιρείες διαχείρισης ταξιδιών, καθώς και σε άλλα τρίτα 
μέρη, μέσω μιας ενιαίας, απρόσκοπτης συναλλαγής, είτε 
απευθείας στον καταναλωτή είτε μέσω ενός μεσάζοντα.

– IATA1
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Επί του παρόντος, η Travelport ξεχωρίζει 
από τις άλλες εταιρείες στη διανομή, καθώς 
είναι η πρώτη που εξασφάλισε Πιστοποίηση 
Επιπέδου 3 ως φορέας συγκέντρωσης, 
το υψηλότερο επίπεδο της IATA.

Καθώς το NDC εξελίχθηκε από την ανάπτυξη 
υπηρεσιών από παρόχους τεχνολογίας 
και τον πειραματισμό των αεροπορικών 
εταιρειών με την τροφοδοσία περιεχομένου 
στην on-line εφαρμογή, όπως τα πιλοτικά 
μας προγράμματα, η IATA δημιούργησε 
επίπεδα πιστοποίησης για την αναγνώριση 
της ετοιμότητας μιας εταιρείας να εφαρμόσει 
το πρότυπο. 

Πιστοποίηση NDC 
Επιπέδου 3
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Ένα σύντομο ιστορικό 
της διανομής των 
αεροπορικών εταιρειών 

Θυμάστε πώς ξεκίνησαν τα Παγκόσμια 
Συστήματα Διανομής πριν από 40 χρόνια;  
Εκείνη την εποχή, περιορίζονταν πρακτικά σε 
μια στάση μεταξύ ταξιδιωτικών επιχειρήσεων 
και πληροφοριών για τις τιμές και τα προϊόντα 
των αεροπορικών εταιρειών. Τα αεροπορικά 
εισιτήρια ήταν χειρόγραφα, τα διαβατήρια 
έπρεπε να ελέγχονται αυτοπροσώπως και οι 
αεροπορικές εταιρείες δεν γνώριζαν σχεδόν 
τίποτα για έναν επιβάτη προτού 
αυτός επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά την ευρεία 
διάδοση του διαδικτύου, πρώτα στο γραφείο, 
μετά στο σπίτι και τώρα στην τσέπη σας, όλα 
έχουν αλλάξει:

 1,9%  80%  47%  35%  47%
των κρατήσεων στις 
αεροπορικές εταιρείες των 
ΗΠΑ γίνονται ηλεκτρονικά

των κρατήσεων για 
διακοπές γίνονται 
μέσω του διαδικτύου

των ταξιδιωτών 
χρησιμοποιούν 
φωνητική αναζήτηση 
κατά τον σχεδιασμό 
ταξιδιού

των κρατήσεων 
ταξιδιών αναψυχής 
γίνονται από κινητό

των ταξιδιωτών για 
επαγγελματικούς λόγους 
επιλέγουν μια αεροπορική 
εταιρεία με βάση την καλή 
ψηφιακή τους εμπειρία

19982 20123 2017 4
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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 

Για τις αεροπορικές εταιρείες, 
η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του 
σύγχρονου λιανικού εμπορίου σημαίνει 
νέους τρόπους ομαδοποίησης και πώλησης 
ναύλων και βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και 
νέα κανάλια στην αγορά. Τα παλιά συστήματα 
δεν παρέχουν πλέον την κατάλληλη 
υποδομή και στο περίπλοκο οικοσύστημα των 
παγκόσμιων ταξιδιών, όλοι οι συμμετέχοντες 
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να 
ανταποκρίνονται, να επαναπροσδιορίζονται, 
να επενδύουν και να επιτυγχάνουν.

Βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή της 
ανάπτυξής μας και της δημιουργίας της 
υποδομής για μια νέα εποχή στο λιανικό 
εμπόριο.
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Αυτήν τη στιγμή, η τεχνολογία που δίνει 
στις αεροπορικές εταιρείες τη δυνατότητα 
να παρέχουν και να λαμβάνουν δεδομένα 
όπως τιμές και πληροφορίες διαθεσιμότητας 
από τα GDS και άλλα τρίτα μέρη, αποτελεί 
σε μεγάλο βαθμό μια βασική ανταλλαγή 
δεδομένων. Η δυνατότητα του NDC να 
μετασχηματίσει αυτή τη διαδικασία μέσω 
API (Application Programming Interface) 
είναι πραγματικά συναρπαστική. 

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο δημιουργίας 
και παρουσίασης των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τους. Τα πρακτορεία θα 
μπορούν να εξατομικεύουν καλύτερα τις 
προσφορές σε μεμονωμένους πελάτες 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, ενώ για 
τους TMC θα μπορούν να εφαρμόζουν 
επίσης εκ των προτέρων τις παραμέτρους 
μιας καθορισμένης πολιτικής εταιρικών 
ταξιδιών. Για τους διαχειριστές και αγοραστές 
εταιρικών ταξιδιών, υπάρχει η δυνατότητα 
να μπορούν να διαπραγματεύονται 
συμφωνίες που προσφέρουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία.  

NDC
Προς μια νέα εποχή 
στο λιανικό εμπόριο 

Συζητήσεις για τη Νέα διανομή7

travelport.com/ndc

http://travelport.com/ndc


5 http://www.ectaa.org/files/cms/20171024/-infrata-airline-
distribution-myths-full-report.pdf

Ανοίγοντας φτερά 
για το μέλλον 
Ευκαιρίες για 
αεροπορικές εταιρείες 
Πιστεύουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
του προτύπου NDC. Θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να υπερβούν τους υφιστάμενους 
περιορισμούς στον τρόπο διανομής των 
προϊόντων τους και να μεγιστοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που παρέχονται από το περιβάλλον 
λιανικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών 
που λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες με 
τις οποίες συνεργαζόμαστε μας ανέφεραν 
ότι βλέπουν το NDC ως έναν τρόπο για 
να καλλιεργήσουν πιο άμεσες σχέσεις με 
τα πρακτορεία, τους ταξιδιώτες και τους 
εταιρικούς πελάτες.

Ορισμένες πιστεύουν ότι θα μειωθεί το κόστος 
της διανομής. Σύμφωνα με μια μελέτη του 
2017, το κόστος της άμεσης διανομής για τους 
network carrier ορίζεται στα 12,56 € έναντι των 
14,21 € για την έμμεση5 (δηλαδή μέσω του GDS). 
Ωστόσο, στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται 
άλλα έξοδα όπως η εξασφάλιση πελατών.
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6 https://www.statista.com/statistics/788849/airline-industry-ancillary-revenue/

Οι προσπάθειες αύξησης των άμεσων πωλήσεων 
δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανή απώλεια μεριδίου 
στην αγορά λόγω της εξαίρεσης του καναλιού των 
μεσαζόντων από τη στρατηγική διανομής. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τα επαγγελματικά ταξίδια, όπου 
το πελατολόγιο αποτελείται συχνά από τακτικούς 
ταξιδιώτες με υψηλούς ναύλους.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της διανομής με χρήση 
του NDC είναι η δυνατότητα πώλησης βοηθητικών 
προϊόντων: πρόσβαση στο lounge, εκ των προτέρων 
παραδοτέες αποσκευές, γεύματα και ποτά στο 
αεροσκάφος και άλλα. Αυτό το πλεονέκτημα δεν 
πρέπει να υποτιμάται, καθώς η αξία των βοηθητικών 
πωλήσεων εκτιμάται στα 82,2 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ για το 2017.6 Παραδοσιακά, ήταν 
δύσκολο να γίνει κράτηση για πρόσθετες παροχές 
μέσω του GDS, αλλά η νεότερη τεχνολογία, όπως τα 
API, το Rich Content and Branding της Travelport και 
τώρα το NDC, προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα στις 
αεροπορικές εταιρείες.

Το NDC είναι επίσης ελκυστικό για τις αεροπορικές 
εταιρείες, καθώς τους προσφέρει την ευκαιρία να 
διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. Φανταστείτε δύο αεροπορικές εταιρείες που 
εξυπηρετούν τον ίδιο προορισμό – η τεχνολογία 
NDC τούς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν με 
σαφήνεια αυτά που προσφέρουν. Τους επιτρέπει 
επίσης να δημιουργήσουν συγκεκριμένες 
προσφορές για συγκεκριμένες ομάδες πελατών. 
Σε ένα συνωστισμένο παγκόσμιο ταξιδιωτικό 
σύστημα, μόνο εκείνοι που διαφοροποιούνται θα 
προοδεύσουν. 

Οι περισσότερες από τις αεροπορικές εταιρείες με 
τις οποίες μιλήσαμε είτε εξετάζουν είτε εφαρμόζουν 
ήδη κάποια στοιχεία του NDC. Ο καλύτερος τρόπος 
επίτευξης μιας ενιαίας προσέγγισης βρίσκεται 
ακόμα υπό συζήτηση και ίσως για αυτό οι τρέχουσες 
εφαρμογές του NDC περιγράφονται συχνά από τις 
αεροπορικές εταιρείες με εκφράσεις όπως «συμβατό 
με NDC».

Οι περισσότερες από τις 
αεροπορικές εταιρείες 
με τις οποίες μιλήσαμε 
είτε εξετάζουν είτε 
εφαρμόζουν ήδη κάποια 
στοιχεία του NDC.

Συζητήσεις για τη Νέα διανομή

travelport.com/ndc

9

http://travelport.com/ndc


Εκτός από τις σημαντικές ευκαιρίες, 
υπάρχουν επίσης και κάποιες προκλήσεις για 
τις αεροπορικές εταιρείες που σκοπεύουν 
να εφαρμόσουν τη νέα τεχνολογία NDC ως 
πρότυπο.

 > NDC δεν σημαίνει «δωρεάν διανομή». 
Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια 
έξοδα, είτε για την εξασφάλιση πελατών, 
τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και την 
υποστήριξη πελατών ή για την επένδυση 
στην τεχνολογία.

 > Πώς θα είναι οι μελλοντικές εμπορικές 
σχέσεις; Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει 
να βρουν κοινό έδαφος με τους πωλητές 
ταξιδιών και να καθορίσουν με σαφήνεια 
ποιος είναι ο πελάτης τους.

 > Αυτήν τη στιγμή, οι αεροπορικές 
εταιρείες διανέμουν ναύλους. Στο μέλλον, 
θα δημιουργούν και θα διανέμουν 
προσφορές, σε πακέτα που καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες, γνωστές ανάγκες ενός 
ταξιδιώτη. Αυτό θα αλλάξει τους ρόλους 
των ομάδων πωλήσεων, marketing και 
διαχείρισης εσόδων, οι οποίες θα πρέπει 
να προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα 
μέθοδο του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου.

 > Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε 
πολύ διαφορετικά στάδια εφαρμογής του 
NDC. Ο στόχος της IATA για τον κλάδο είναι 
ένα υποσύνολο αεροπορικών εταιρειών 
να διανέμουν το 20% των παγκόσμιων 
πωλήσεών τους μέσω της τεχνολογίας 
NDC έως το 2020.7

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 
είναι χρονοβόρα και απαιτεί μια συνεργατική 
προσέγγιση. 

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για αυτό το θέμα.

Ανοίγοντας φτερά 
για το μέλλον
Προκλήσεις για 
τις αεροπορικές 
εταιρείες

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/
ndc-hub-special-april-2018.html 
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Παράγοντες αλλαγής 
Ευκαιρίες για 
πρακτορεία

Πολλά συνεργαζόμενα πρακτορεία διακρίνουν τις 
τεράστιες δυνατότητες του λιανικού εμπορίου μέσω NDC 
να τα βοηθήσει να επιδείξουν και να βελτιώσουν την αξία 
τους στην αλυσίδα διανομής του ταξιδιωτικού κλάδου. 

 >  Για πολλούς πράκτορες, το NDC είναι η συνέχεια 
αυτού που πάντα προσέφεραν: αξία για τους πελάτες 
τους, με την πρόσβαση στην πιο πλούσια επιλογή 
περιεχομένου μέσω μιας ενιαίας ροής εργασίας. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η αλλαγή 
θα διαταράξει τις διαδικασίες.

 > Θα δώσει στους πράκτορες τη δυνατότητα να 
προσφέρουν πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους 
ταξιδιώτες, μέσω προσαρμοσμένων προσφορών 
αεροπορικών υπηρεσιών, που θα καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες μεμονωμένων και ομάδων 
ταξιδιωτών.

 > Θα βοηθήσει επίσης στην προσαρμογή 
των πρακτορείων στον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιούν αγορές οι ταξιδιώτες σήμερα, με την 
παροχή μιας αγοραστικής εμπειρίας τύπου Amazon 
που θα βασίζεται στην επιλογή και την εξατομίκευση. 
Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα προσφοράς και 
πώλησης μιας ευρύτερης ποικιλίας προσαρμοσμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών αεροπορικών εταιρειών, 
που συμπεριλαμβάνουν ασφάλιση, επιπλέον χώρο 
για τα πόδια και λωρίδα γρήγορης επιβίβασης.
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 > Τα πρακτορεία με την τεχνολογική 
δυνατότητα θα μπορούν επίσης να 
επιλέξουν να συνδεθούν απευθείας 
με τα συστήματα ορισμένων αεροπορικών 
εταιρειών. Αυτό ίσως τα βοηθήσει 
να εξυπηρετούν τους πελάτες τους 
με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

 > Η ευρεία εφαρμογή του NDC απαιτεί 
αλλαγές στον τρόπο αναζήτησης και 
κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων 
από πολλά πρακτορεία σήμερα. Αυτό 
πρέπει να είναι μια σταδιακή διαδικασία, 
ώστε οι υφιστάμενες ροές εργασίας 
να διαταραχθούν όσο το δυνατόν λιγότερο.

Η Travelport συνεργάζεται ήδη με πρακτορεία 
και άλλα τρίτα μέρη για να διασφαλίσει τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάπτυξης 
του προϊόντος, έτσι ώστε το NDC να είναι 
αποτελεσματικό για όλους. Αυτήν τη στιγμή 
κάνουμε δοκιμές λύσεων beta με μια μικρή 
ομάδα πρακτορείων που θα μας δώσουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε 
τον χάρτη πορείας μας όσον αφορά το προϊόν.
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Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση που μπορούμε 
να κάνουμε είναι μεταξύ του NDC και της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, που 
ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς και χρειάστηκε 13 
χρόνια για να επικρατήσει. Αρχικά, οι αεροπορικές 
εταιρείες δεν ήταν βέβαιες για την απαιτούμενη 
απόδοση επένδυσης και αντιμετώπιζαν έλλειψη 
αποδοχής εκ μέρους των πελατών8. Το 2004, 
η IATA έθεσε στόχο να εφαρμοστεί 100% η 
υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων 
μέχρι το 2008, κάτι που οδήγησε τελικά στην 
ευρεία χρήση της. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής 
έκδοσης εισιτηρίων εκτιμάται ότι έχει προσφέρει 
στον κλάδο εξοικονόμηση κόστους έως και 3 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο από 
το 2008 και είναι πιο εξυπηρετική για τους 
ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να 
ανησυχούν ότι θα χάσουν το εισιτήριό τους και 
μπορούν να κάνουν αλλαγές στο δρομολόγιό 
τους πιο εύκολα.9

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

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

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης 
εισιτηρίων εκτιμάται ότι έχει προσφέρει 
στον κλάδο εξοικονόμηση κόστους έως 
και 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον 
χρόνο από το 2008
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Παράγοντες αλλαγής
Προκλήσεις για τα πρακτορεία

Όπως και οι αεροπορικές εταιρείες, τα πρακτορεία 
διαφέρουν ως προς το πόσο προηγμένα είναι τα 
συστήματά τους. Αν και τα OTA γενικά λειτουργούν 
με πιο σύγχρονη τεχνολογία, για ορισμένους TMC 
ή άλλους φορείς με παλιότερα συστήματα ακόμα και 
μικρές αλλαγές μπορούν να διαταράξουν σημαντικά 
τη λειτουργία. 

 > Δεν πρόκειται μόνο για τη βασική διαδικασία 
πώλησης: οι υποστηρικτικές και ενδιάμεσες ροές 
εργασίας πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, έτσι 
ώστε οι καθημερινές εργασίες, στις οποίες οι TMC 
μπορεί να συμπεριλάβουν τη διαχείριση εξόδων 
και την εξυπηρέτηση, να μπορούν επίσης να 
πραγματοποιηθούν. Στο μέλλον, πιστεύουμε ότι οι 
πράκτορες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε 
κάποιο περιεχόμενο αεροπορικών εταιρειών μέσω 
GDS και σε κάποιο μέσω API, και προσαρμόζουμε 
ανάλογα τις λύσεις μας. 

 > Τα πρακτορεία δεν θα διατηρούν πλέον 
πληροφορίες κρατήσεων στα συστήματά 
τους, καθώς θα έχουν απευθείας πρόσβαση 
σε περιεχόμενο εντός του συστήματος των 
αεροπορικών εταιρειών. Σε έναν κόσμο όπου 
η κυριότητα του πελάτη είναι απαραίτητη για 
να διασφαλιστεί η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 
και η εξατομίκευση είναι απαραίτητη για την 
ικανοποίηση του πελάτη, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό αυτή η νέα μέθοδος διανομής 
να είναι αποτελεσματική για όλους.

 > Οι πράκτορες πρέπει να εκμεταλλευτούν την 
ευκαιρία για να προωθήσουν την αξία που 
παρέχουν τόσο στις αεροπορικές εταιρείες όσο 
και στους πελάτες τους, καθώς και για να μεταβούν 
στη νέα εποχή στο ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο. 
Οι TMC πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν και να 
επιδείξουν την αξία που μπορούν να προσφέρουν 
ενεργώντας συμβουλευτικά προς τους εταιρικούς 
πελάτες, για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν 
το μεταβαλλόμενο τοπίο. 

Ο David Bishop, Εμπορικός Διευθυντής στον Όμιλο Gray Dawes, αναφέρει: 
«Οι σύμβουλοι ταξιδιού μας έπρεπε να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου για να διασφαλίσουν ότι, όχι μόνο ανταποκρινόμαστε στις 
ανάγκες των πελατών μας, αλλά και τις υπερβαίνουμε, και ότι προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές και καθοδήγηση. Αυτό δεν 
αφορά μόνο τον ναύλο για τον οποίο θα πρέπει να κάνει κράτηση ο ταξιδιώτης ή το ξενοδοχείο που θα μείνει: παρέχουμε επίσης καθοδήγηση 
όσον αφορά τις πολιτικές εταιρικών ταξιδιών, συμβουλές για τη διαπραγμάτευση καλύτερων ναύλων και χρεώσεων και πολλά άλλα. Με αυτόν 
τον τρόπο, δείχνουμε στους διαχειριστές ταξιδιών και στους ίδιους τους ταξιδιώτες την αληθινή αξία που προσφέρει ένας TMC.»
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Οι περισσότεροι διαχειριστές εταιρικών 
ταξιδιών μας λένε ότι έχουν αρχίσει 
να εστιάζουν στη διανομή του NDC 
κατά προτεραιότητα. Βασίζονται στους 
συνεργάτες τους, όπως στην Travelport 
και στην TMC που έχουν επιλέξει, για την 
τεχνογνωσία τους όσον αφορά την παροχή 
του πιθανού οφέλους του NDC στους 
ταξιδιώτες και τις εταιρείες τους.

Εταιρική φιλοσοφία 
Ευκαιρίες για 
διαχειριστές 
εταιρικών ταξιδιών
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 > Η διανομή του NDC θα μπορούσε να βοηθήσει 
τους διαχειριστές ταξιδιών να αποτρέψουν τα 
ταξίδια εκτός πολιτικής μέσω της διασφάλισης 
ότι οι ταξιδιώτες τους έχουν πρόσβαση στο 
κατάλληλο, σχετικό περιεχόμενο με δυνατότητα 
κράτησης την κατάλληλη στιγμή. 

 > Το NDC θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους 
διαχειριστές και αγοραστές εταιρικών ταξιδιών 
να διαπραγματεύονται συμφωνίες που 
προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και 
που θα μπορούν να προσαρμοστούν στις δικές τους 
συγκεκριμένες ανάγκες και προϋπολογισμούς.

 > Μια ευρύτερη και πλουσιότερη επιλογή 
περιεχομένου αεροπορικών υπηρεσιών θα 
διατίθεται από τους συνεργάτες TMC σε μια πιο 
φιλική προς τον χρήστη διαδικασία κράτησης.

 > Οι TMC θα συνεχίσουν να έχουν ορατότητα του 
αεροπορικού περιεχομένου που κρατείται, ώστε να 
μπορούν να διασφαλίζουν και να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εξυπηρέτηση.

 > Μετά την ολοκλήρωση του, το NDC θα δίνει τη 
δυνατότητα στους διαχειριστές και αγοραστές 
εταιρικών ταξιδιών να προσφέρουν την πλούσια 
εμπειρία πελατών των ιστοσελίδων αεροπορικών 
εταιρειών στο ηλεκτρονικό εργαλείο κρατήσεών 
τους και στα περιβάλλοντα για κινητές συσκευές. 
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 > Δεν θα εφαρμόσουν όλοι το NDC με τον ίδιο 
τρόπο. Καθώς τα ταξίδια αντιπροσωπεύουν ένα 
σημαντικό έξοδο για τις εταιρείες, ορισμένοι 
διαχειριστές ταξιδιών μπορεί να αντιμετωπίσουν 
το NDC απλώς ως μια πρόσθετη ταλαιπωρία, αν τα 
οφέλη δεν διευκρινιστούν με σαφήνεια.

 >  Η ταχύτητα και η συνέπεια των κρατήσεων 
μέσω του NDC πρέπει να είναι εξίσου καλές, αν 
όχι καλύτερες από τα συστήματα με τα οποία 
εργάζονται ήδη οι διαχειριστές εταιρικών ταξιδιών. 
Η Travelport, για παράδειγμα, προσφέρει 99,99% 
χρόνο λειτουργίας. Τα API των αεροπορικών 
εταιρειών πρέπει να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα.

 >  Το NDC θα μπορούσε να κάνει πιο περίπλοκη τη 
σύγκριση ναύλων με διαφανή τρόπο για τους 
διαχειριστές ταξιδιών, καθώς οι αεροπορικές 
εταιρείες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά την ομαδοποίηση και την αναίρεση 
ομαδοποίησης υπηρεσιών. Για να λάβουν 
ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς, οι διαχειριστές 
ταξιδιών πρέπει να βεβαιώνονται ότι συγκρίνουν 
παρόμοιες προσφορές αεροπορικών εταιρειών. 

Εταιρική φιλοσοφία
Προκλήσεις για διαχειριστές εταιρικών ταξιδιών
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Η πείρα μας στην απρόσκοπτη διανομή 
καλύπτει δεκαετίες και, ως ο πρώτος 
διαχειριστής GDS με Πιστοποίηση Επιπέδου 
3 για το NDC ως φορέας συγκέντρωσης, 
η Travelport βρίσκεται στο επίκεντρο 
της τρέχουσας εξέλιξης στο ταξιδιωτικό 
λιανικό εμπόριο. Μέσω των πιλοτικών μας 
προγραμμάτων NDC, εργαζόμαστε με τους 
συνεργάτες μας σε αεροπορικές εταιρείες, 
πρακτορεία και άλλους οργανισμούς, για να 
διαμορφώσουμε την εφαρμογή αυτής της 
νέας εποχής στη διανομή. Γνωρίζουμε ότι ο 
παγκόσμιος ταξιδιωτικός κλάδος προβλέπεται 
να συνεχίσει να αναπτύσσεται, επομένως, 
μέσω της συνεργασίας μας, πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί την 
επιτυχία της γρήγορης παροχής σχετικού 
περιεχομένου με δυνατότητα κράτησης στους 
ταξιδιώτες, μέσω οποιασδήποτε συσκευής 
επιλέξουν για να συνδεθούν μαζί μας.

Πάρτε μέρος στις 
Συζητήσεις για τη 
Νέα διανομή
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Αναπτύσσουμε προσεκτικά νέα τεχνολογία, 
για να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε 
στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιωτικού 
εμπορίου. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
κυκλοφορεί η δυνατότητα εντός του 
Travelport Smartpoint που θα επιτρέπει 
στα πρακτορεία να κάνουν αναζήτηση και 
κράτηση περιεχομένου NDC μαζί με το 
παραδοσιακό περιεχόμενο GDS. Την επόμενη 
χρονιά θα ακολουθήσει η δυνατότητα πλήρως 
συγκεντρωτικής αναζήτησης και κράτησης 
που θα προσφέρει περιεχόμενο NDC και GDS 
στην ίδια ροή εργασίας με χρήση της πιο 
σύγχρονης τεχνολογίας API. 

Για να μάθετε πώς μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε για το NDC, 
πάρτε μέρος στις Συζητήσεις για τη Νέα 
διανομή: travelport.com/ndc
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Τα ταξίδια αποτελούν έναν κλάδο αξίας 7 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Travelport 
βρίσκεται στην καρδιά του κλάδου, ενισχύοντας 
τις εμπειρίες που προσφέρουν οι κορυφαίες 
ταξιδιωτικές εταιρείες του κόσμου. Η πλατφόρμα 
μας επιτρέπει στους ταξιδιωτικούς φορείς, 
τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τις εταιρείες και 
τους υπεύθυνους ανάπτυξης να αναζητούν, να 
μοιράζονται, να αγοράζουν και να πουλούν ταξίδια. 

Συνδέουμε τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς φορείς 
του κόσμου με on-line και off-line αγοραστές, σε μια 
αποκλειστική B2B ταξιδιωτική αγορά. Με λειτουργία 
σε 180 χώρες και προσφορά περιεχομένου σε 
περισσότερους από 235.000 ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, η Πλατφόρμα ταξιδιωτικού εμπορίου 
περιλαμβάνει τα εξής: Τα Travelport Apollo, 
Travelport Galileo και Travelport Worldspan.

Επικοινωνία: info@travelport.com travelport.com 

Πληροφορίες για 
την Travelport

© 2018 Travelport. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
Η Travelport, καθώς και το λογότυπο της Travelport 
και το Apollo, Galileo και Worldspan είναι τα εμπορικά 
σήματα της Travelport. Όλα τα υπόλοιπα σήματα 
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Συζητήσεις για τη Νέα διανομή20

travelport.com/ndc

http://travelport.com/ndc
mailto:info%40travelport.com?subject=Travelport

