Spørgeskema
for nye
installationer

Udfyld venligst vedlagte
spørgeskema, og mail eller fax de
relevante sider til TravelOffice.
Dette hjælper os med en hurtigere
installation.

TravelOffice
holder til i et
gammelt pakhus
i hjertet af
København.
Har I lyst til at
høre mere om
vore løsninger for
rejsebranchen,
vores hosting, har I et problem
med jeres EDB
system, eller har I
bare lyst til at se
vores
spændende og
særprægede
lokaler, er I altid
meget velkomne
til at komme på
besøg.
Vore kurser i
Danmark afvikles
også i det gamle
Pakhus på
Nytorv.

Spørgeskema
Udfyld venligst nedenstående spørgeskema, og returner det til os snarest muligt. De relevante sider
kan enten skannes og emailes til ole@travelcom.dk, eller sendes pr. fax til +45 33 66 90 13.
Felter mærket

* skal udfyldes.

Adresse:
Bureauets
navn:
Fuldstændig
Adresse:

*
*

Telefon:
Fax:
Bureauets
Email:

GDS/CRS:
Amadeus:
Sabre:
Worldspan
Galileo:
Andet:

*
*

API
Har bureauet egen aftale med en eller flere CRS og levering af API.

Ja

/Nej

Hvis JA, udfyld venligst nedenstående:

Amadeus:

Username:

Password:

Host:

Office ID:

Sabre:

Username:

Password:

Host:

IPPC:

Worldspan:

Username:

Password:

Host:

IPPC:

Username:

Password:

Host:

IPPC:

Galileo:

Andet

Numre
Serier
Første faktura nr.
Første ordre nr.
Første voucher nr.

*
*
*

Økonomi systemer
Nedenstående omhandler jeres økonomisystem. Kun PRO version af SoftSuitCase kan overfører til
økonomisystemer. Hvis I skal have en LITE version, men overvejer senere at ændre denne til en
PRO version, er det en god idé at udfylde oplysningerne:

Moms nr.:
Benyttes EU
marginalmoms:
Skal salgspriserne
inkluderer moms:
Moms konto 1:

*
*
*
*

Ja

/Nej

Ja

/Nej

Moms %: Indgående konto:

Ja
Moms %: Indgående konto:

Moms konto 2:

Udgående konto: Er EU marginal moms:

Udgående konto: Er EU marginal moms:
Ja

Moms konto 3:

Moms %: Indgående konto:

Moms %: Indgående konto:

Konto
Køb rejser:
Konto for kunde
tilgodehavender:
Konto for gæld
til leverandører:
Konto for
Kontant betaling

*

Finans periode:

*

/Nej

Udgående konto: Er EU marginal moms:
Ja

Konto
Salg rejser:

/Nej

Udgående konto: Er EU marginal moms:
Ja

Moms konto 4

/Nej

/Nej

Banker og betalingsmuligheder
Ud over kontant betaling, kan der oprettes en eller flere bank konti. Udfyld venligst mindst en af
nedenstående konti:

Primær bank
Navn:
Bank
Konto nr:
Finans
Konto nr:

*
*
*

Øvrige
Navn:
Bank
Konto nr:
Finans
Konto nr:
Øvrige
Navn:
Bank
Konto nr:
Finans
Konto nr:
For at kunne sende email fra SoftSuitCase, skal vi kende jeres SMTP
opsætning. Kontakt venligst jeres Internet leverandør, hvis I er i tvivl.

SMTP
SMTP Host
Brug SSL:
Bruger navn:
Password:
SMTP Port:

*
*

Ja

/Nej

Medarbejdere i bureauet
Udfyld venligst en side for hver medarbejder, som I ønsker oprettet som brugere i SoftSuitCase.
Kopier eventuelt, hvis i ønsker flere medarbejdere oprettet, end der er sider til.

Fulde navn:
Bruger ID:
2-8 karakterer
Ønsket password:
Sikkerheds
Niveau:

*
*
*
*

Stilling:
E-mail:
Lokal telefon nr:
Direkte telefon:
Andet:

*

Ejer:

/Supervisor

/Super bruger

/Bruger

Medarbejdere i bureauet
Udfyld venligst en side for hver medarbejder, som I ønsker oprettet som brugere i SoftSuitCase.
Kopier eventuelt, hvis i ønsker flere medarbejdere oprettet, end der er sider til.

Fulde navn:
Bruger ID:
2-8 karakterer
Ønsket password:
Sikkerheds
Niveau:

*
*
*
*

Stilling:
E-mail:

Lokal telefon nr:
Direkte telefon:
Andet:

*

Ejer:

/Supervisor

/Super bruger

/Bruger

Medarbejdere i bureauet
Udfyld venligst en side for hver medarbejder, som I ønsker oprettet som brugere i SoftSuitCase.
Kopier eventuelt, hvis i ønsker flere medarbejdere oprettet, end der er sider til.

Fulde navn:
Bruger ID:
2-8 karakterer
Ønsket password:
Sikkerheds
Niveau:

*
*
*
*

Stilling:
E-mail:

Lokal telefon nr:
Direkte telefon:
Andet:

*

Ejer:

/Supervisor

/Super bruger

/Bruger

Medarbejdere i bureauet
Udfyld venligst en side for hver medarbejder, som I ønsker oprettet som brugere i SoftSuitCase.
Kopier eventuelt, hvis i ønsker flere medarbejdere oprettet, end der er sider til.

Fulde navn:
Bruger ID:
2-8 karakterer
Ønsket password:
Sikkerheds
Niveau:

*
*
*
*

Stilling:
E-mail:

Lokal telefon nr:
Direkte telefon:
Andet:

*

Ejer:

/Supervisor

/Super bruger

/Bruger

SoftSuitCase er et
komplet, fuldt integreret
mid-og backoffice
system, som er let at
benytte, og til at lære og
bruge i løbet af meget
kort tid.
Undgå det
dobbeltarbejde, der er så
almindeligt inden for
rejsebranchen.
SoftSuitCase er
integreret med både jeres
CRS og jeres regnskabssystem.
SoftSuitCase gør det
muligt at være mere
professionelle overfor
jeres kunder, med bedre
udskrifter så som
fakturaer, rejseplaner, etickets m.v.

Never let a computer
know you're in a hurry.
- Anonymous

SoftSuitCase 2010 er en
engangs investering, da
der ikke er påkrævet
årligt licenser eller
vedligeholdelse.

Technical Specifications
Operation systems

GDS
Minimum requiments
Workstations
Minimum requiments
Server

FrontOffice
Online Booking
Platform
Communication
Multi Locations
Max Users
Free support

Microsoft Windows2008©
Microsoft Windows2011©
Microsoft Windows2012©
Microsoft Windows 7©
Microsoft Windows 8/8.1©
Amadeus, Sabre
& Worldspan
2 GB RAM
50 GB Harddisk
Microsoft Windows2008©
Microsoft Windows 20012©
4 GB RAM
50 GB Harddisk
In installations less than 6 users
server can be Microsoft Win 7©
or Microsoft Windows 8©
Microsoft IIS
Microsoft IIS
Microsoft.NET 4.5©
Internet required
Min. 2 Mbit download
Yes, please contact Soft
SuitCase for information
No maximum
45 days after installation

Kom hurtig i gang! I skal
blot downloade og
installere programmet.
Automatiske opdateringer
er også inkluderet i
prisen.
Gode rapporter og
statistikker betyder, at I
kan se, hvor jeres
fortjeneste genereres.
Ingen ekstra hardware
eller software.
SoftSuitCase kan i langt
de fleste tilfælde afvikles
på jeres eksisterende
systemer.

FORHANDLER:

Headoffice:
Nytorv 7B - Pakhuset
1450 Copenhagen K
Denmark
Tel.: +45 33 66 90 90
Email: info@softsuitcase.com
www.softsuitcase.com
Technical support:
+45 33 66 90 99

