Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα.
Reservation Systems in tourist section.
Nίκος

Αbstract

Θεοχάρης

The expansion of contemporary technologies of informatics represents mainly
the configuration of the tourist product. The complexity and the
standardization of the producing procedures of traveling, in accordance with
the complex structure of the tourist sector, have been contributed to the
creation and development variable of reservation systems.
In this paper, it has been produced a report on the diachronic progress of
reservation systems and a presentation of the basic characteristics of them. It
also outlines the functional procedures of reservation systems in travel agents
and hotels. Conclusively, summarized the beneficial aspects for the tourist
product suppliers, the intermediate contributors and the tourists/ consumers, by
using these particular informatic systems.

Περίληψη
Η εξάπλωση των εφαρµογών της σύγχρονης πληροφορικής αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Η
πολυπλοκότητα και η τυποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών του ταξιδιού
σε συνάρτηση µε την πολυσύνθετη δοµή του τουριστικού κλάδου, συντέλεσε
σε µεγάλο βαθµό στην δηµιουργία και ανάπτυξη των διαφόρων συστηµάτων
κρατήσεων.
Στο κείµενο που ακολουθεί, αρχικά γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη
των συστηµάτων κρατήσεων και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά
των κυριοτέρων από αυτά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διαδικασίες των
λειτουργιών των συγκεκριµένων συστηµάτων στα τουριστικά πρακτορεία και
τα ξενοδοχεία. Στα συµπεράσµατα συνοψίζονται τα οφέλη που αποκοµίζουν
οι προµηθευτές του τουριστικού προϊόντος, οι µεσάζοντες και οι τουρίστεςκαταναλωτές από την χρήση των συγκεκριµένων πληροφορικών συστηµάτων.
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1. Εισαγωγή
Στην σύγχρονη εποχή, όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται άµεσα ή έµµεσα στον ευρύτερο χώρο του τουρισµού, έχουν σαν
κύρια επιδίωξη την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην διακίνηση και επεξεργασία
όλων των παρεχόµενων πληροφοριών. Θεωρείται πλέον αδύνατο να λειτουργεί ο
τουριστικός κλάδος χωρίς την απαραίτητη πληροφορική υποστήριξη, τόσο εσωτερικά
στις διάφορες επιµέρους επιχειρήσεις του κλάδου, όσο και εξωτερικά για την µεταξύ
τους δικτυακή διασύνδεση και ηλεκτρονική διανοµή του τουριστικού προϊόντος. Το
ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, σηµατοδοτείται από ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της
τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τον ευρύτερο
χώρο του τουρισµού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών,

οφείλεται

σε

πολύ

µεγάλο

ποσοστό

στις

πολύπλοκες

και

τυποποιηµένες διαδικασίες, καθώς επίσης και στην πολυσύνθετη δοµή του κλάδου,
ο οποίος περιλαµβάνει επιχειρήσεις, διαφόρων κατηγοριών και µεγέθους, µε έντονο
χαρακτηριστικό την υψηλή γεωγραφική διασπορά τους στο χώρο και την µεγάλη
απόσταση από τον καταναλωτή.
Αναµφισβήτητα, η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, συµβάλει στη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας
(Χυτήρης 2004:156). Επιπλέον δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες σε όλες τις
εµπλεκόµενες τουριστικές επιχειρήσεις για αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
και παράλληλα συντελεί άµεσα στη δηµιουργία και στην ανάπτυξη νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικό που µπορεί να οδηγήσει στην
απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών, στο χώρο του
τουρισµού.

2. Η διαχρονική εξέλιξη και ο ρόλος των συστηµάτων κρατήσεων
στην διεθνή τουριστική
Τα συστήµατα κρατήσεων, χρησιµοποιούνται από το γενικότερο σύνολο της
τουριστικής βιοµηχανίας. Η χρήση και η συνεχής εξέλιξη αυτών, αφενός βελτιώνει
την ποσότητα και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών που παρέχονται προς
τον πελάτη, αφετέρου προσφέρει µετρήσιµα πλεονεκτήµατα προς τις τουριστικές
επιχειρήσεις.
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2.1. Η δοµή του τουριστικού τοµέα
Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που περιλαµβάνει ο τουριστικός τοµέας,
είναι οι εξής (Σχήµα 1):
Οι προµηθευτές του τουριστικού προϊόντος, π.χ. ξενοδοχεία, εταιρίες
ενοικιάσεως

αυτοκινήτων

και

τουριστικών

λεωφορείων,

επιχειρήσεις

µεταφορών (αεροπορικές εταιρίες, ναυτιλιακές εταιρίες κ.λ.π.), δηµόσιοι
οργανισµοί (µουσεία, θέατρα), συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι κ.λ.π..
Οι ενδιάµεσοι ή οι µεσάζοντες, π.χ. Tour Operators, τουριστικά γραφεία,
διεθνή συστήµατα διανοµής (GDS-Global Distribution Systems), κ.λ.π..
Οι τουρίστες – καταναλωτές, τόσο οι ιδιώτες που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία,
όσο

και

στελέχη

επιχειρήσεων

οι

οποίοι ταξιδεύουν τακτικά

για

επαγγελµατικούς λόγους.
Σχήµα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ/
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Κατηγορίες επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα

2.2. Η δηµιουργία και η εξέλιξη των παγκόσµιων συστηµάτων
διανοµής (GDS-Global Distribution Systems)
Η εµφάνιση των συστηµάτων κρατήσεων προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές
της δεκαετίας του 1950, περίοδος όπου παρατηρείται µεγάλη αύξηση στον αριθµό
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των διεθνών µετακινήσεων και αντίστοιχη αύξηση των συναλλαγµατικών εισπράξεων
(Ζαχαράτος 1999:14).
Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των αεροµεταφορών (οι αεροµεταφορές
γίνονται πλέον µαζικές) και η δηµιουργία µεγάλων ταξιδιωτικών οργανισµών
(Tour Operators), είχε σαν αποτέλεσµα την αναγκαιότητα διαχείρισης εκ µέρους των
αεροπορικών εταιριών, µεγάλου όγκου πληροφοριών (Bynater 1992:226). Επιπλέον,
η εφαρµογή της χειρόγραφης µεθόδου κρατήσεων και της διαχείρισης των πτήσεων
αντικαθίσταται µε την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ο
προγραµµατισµός δροµολογίων, ο σχεδιασµός πτήσεων καθώς και η έκδοση
εισιτηρίων καλύπτονται από τις νέες εφαρµογές της πληροφορικής τεχνολογίας, ενώ
διαχρονικά

καλύπτονται

και

άλλες

δραστηριότητες

των

εταιριών

π.χ.

προγραµµατισµός τακτικών ελέγχων των αεροσκαφών, διαχείριση αποσκευών,
λειτουργίες λογιστηρίου κ.λ.π. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αξιοσηµείωτη µείωση
του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών, την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για την
αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων στις µετακινήσεις, ενώ µε την χρήση των
νέων τεχνολογιών µειώνεται ουσιαστικά η πιθανότητα σφάλµατος στην διαδικασία
της κράτησης (εύρεση πτήσης, κοστολόγηση, κράτηση, έκδοση εισιτηρίου).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 µεγάλες αµερικανικές εταιρίες, σε
συνεργασία µε την IBM σχεδιάζουν και προωθούν στην αγορά τα πρώτα
µηχανογραφηµένα συστήµατα κρατήσεων (Computer Reservation Systems – CRS).
Τα CRS λειτουργούν κυρίως σαν ένα database management system για παροχή
διαφόρων τύπων πληροφόρησης σχετικά µε το συγκεκριµένο προϊόν (Scott
1997:813).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα CRS εξελίσσονται σε συστήµατα
διανοµής και ανταλλαγής πληροφοριών και κρατήσεων µεταξύ των αεροπορικών
εταιριών (United, B.A., S.A.S., Lufthansa) και των τουριστικών πρακτόρων. Μεγάλη
συµβολή στο γεγονός αυτό είχε η ραγδαία αύξηση του αριθµού των επιβατών των
αεροπορικών εταιριών. Τα τουριστικά γραφεία έχουν πλέον την δυνατότητα να
συνδεθούν µε συγκεκριµένες αεροπορικές εταιρίες αφού πρώτα εγκαταστήσουν
ανεξάρτητο τερµατικό για την κάθε εταιρία ξεχωριστά. Η συγκεκριµένη ενέργεια
ωφέλησε σηµαντικά ορισµένες αεροπορικές εταιρίες και τουριστικά γραφεία αφού
απέκτησαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων εταιριών, ενώ παράλληλα
δηµιούργησε και σηµαντικά προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού (W.T.O., 1977).
Για παράδειγµα, στην περίπτωση αναζήτησης των διαθέσιµων πτήσεων για
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συγκεκριµένο προορισµό σε δεδοµένη ηµεροµηνία, εµφανίζονταν πρώτα οι
διαθέσιµες πτήσεις των συνεργαζόµενων αεροπορικών εταιριών και κατόπιν των
υπολοίπων, µειώνοντας έτσι σε πολύ µεγάλο βαθµό την πιθανότητα επιλογής των
τελευταίων και κατά συνέπεια του µεγέθους των πωλήσεών τους. Το συγκεκριµένο
γεγονός συντέλεσε στη δηµιουργία και υιοθέτηση κανόνων λειτουργίας των
συστηµάτων κρατήσεων, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι παραπάνω διακρίσεις και να
αποτραπεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός. Επιπλέον όλα τα συστήµατα διανοµής
τουριστικών προϊόντων υποχρεώθηκαν να εµφανίζουν τις διαθέσιµες πτήσεις όλων
των αεροπορικών εταιριών, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, ενώ η δυνατότητα
άµεσης επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των αεροπορικών εταιριών
και των ταξιδιωτικών πρακτόρων, είχε ως αποτέλεσµα την ταχύτερη και φθηνότερη
παραγωγή και διάθεση του ταξιδιωτικού προϊόντος (Ζαχαράτος 2000:215).
Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, εξελιγµένα αµερικανικά συστήµατα
κρατήσεων ταξιδιωτικής πρακτόρευσης CRS, επεκτείνονται στην ευρωπαϊκή αγορά
δηµιουργώντας έντονο προβληµατισµό στις 21 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες –
µέλη του ΑΕΑ (Association of European Airlines). Η ανάγκη δηµιουργίας ενός
ευρωπαϊκού συστήµατος ταξιδιωτικής πρακτόρευσης γίνεται πλέον επιτακτική, έτσι
ώστε το 1986 η εταιρία SH&E αναλαµβάνει την µελέτη για την δηµιουργία του
πρώτου ευρωπαϊκού συστήµατος κρατήσεων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν
ότι µπορούσε να δηµιουργηθεί και στην Ευρώπη ένα Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ιανοµής
(Global Distribution System – GDS) ικανό να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα
αµερικανικά, συνδέοντας όλα τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά πρακτορεία µε τα
ταξιδιωτικά γραφεία των αεροπορικών εταιριών σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και µε
τους υπόλοιπους κλάδους παροχής τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία, ναυτιλιακές
εταιρίες, εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 1987 κάνουν την εµφάνισή τους τα δυο πρώτα
ευρωπαϊκά συστήµατα διανοµής, το Amadeus και το Galileo που συνδέονται τόσο µε
τα εταιρικά πρακτορεία όσο και µε τα ταξιδιωτικά γραφεία διευκολύνοντας έτσι την
επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρίες, η οποία πραγµατοποιείται πλέον µέσω
δικτύου. Οι νέες βάσεις δεδοµένων που προκύπτουν από τα δυο συστήµατα,
παρέχουν µεγάλο αριθµό πληροφοριών στους ταξιδιώτες, εκτελώντας ταυτόχρονα
ένα τεχνικό και λειτουργικό ρόλο εφόσον επιτρέπουν στον υπάλληλο να προσδιορίζει
τις επιθυµίες του πελάτη - καταναλωτή αλλά και όσα δεν τον ικανοποιούν (Bennett
1993:261).
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Στην ελληνική τουριστική αγορά, τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης
θέσεων αλλά και γενικότερα η διάθεση, προώθηση και πώληση των τουριστικών
προϊόντων µέσω Η/Υ αποτελούν πλέον έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες
που διαφαίνεται ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία του ελληνικού
τουρισµού. Τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στην ελληνική, κυρίαρχη θέση
κατέχουν το Galileo, το Sabre, το Amadeus και το Worldspan. Ειδικά το πρώτο,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις διακατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς, αποτελώντας
τµήµα του Galileo International, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το δηµοφιλέστερο
σύστηµα σε παγκόσµια κλίµακα. Το Amadeus αφορά κυρίως την ευρωπαϊκή
τουριστική αγορά ενώ το Sabre την Αµερική και το Worldspan είναι ένα ουδέτερο
παγκόσµιο

σύστηµα

κρατήσεων.

Βασικό

στοιχείο

και

πλεονέκτηµα

των

συγκεκριµένων συστηµάτων αποτελεί το γεγονός ότι περιλαµβάνουν ένα µεγάλο
αριθµό από τις επιχειρήσεις της τουριστικής βιοµηχανίας (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά
γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τουριστικά πούλµαν,
κ.λ.π.), µέσα από τις οποίες ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την
οποιαδήποτε κράτηση ανάλογα µε την επιλογή του (Gee, Makens, Choy 1997:261).
Ως εκ τούτου είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις που
περιλαµβάνονται στο σύστηµα κρατήσεων έχουν µεγαλύτερη ανταπόκριση σε µια
δυνητική πελατεία, καθώς διαφαίνεται µια εξισορρόπηση των τιµών σε σχέση µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες, εφόσον ο πελάτης - καταναλωτής έχει την δυνατότητα
πολλών εναλλακτικών επιλογών (Horner, Swarbrooke 1996:518).
Στην ελληνική αγορά, αν και τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσεων
δεν αξιοποιούνται στο σύνολο των δυνατοτήτων τους από τους χρήστες, η ανάπτυξή
τους ιδιαίτερα την δεκαετία του ’90 ήταν ταχύτατη. Παρόλ’ αυτά, η διάρθρωση της
ταξιδιωτικής αγοράς και ο κατακερµατισµός των επιχειρήσεων µε ανάλογες
προσφερόµενες υπηρεσίες και υποδοµή, αποτέλεσαν βασικούς ανασταλτικούς
παράγοντες στην υιοθέτηση εκ µέρους των ταξιδιωτικών επιχειρηµατιών των
συστηµάτων αυτών και κυρίως στην πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που
προσφέρουν.

Μια

πρόσφατη

σχετικά

έρευνα

του

Deutshes

Wirtschafts

Wissenschaftliches Institut fur Fremdenverkehr (βλέπε Πίνακα 1), δείχνει µε ευκρινή
τρόπο ότι ο ρόλος των πρακτορείων ταξιδίων τείνει, υπό την επίδραση των νέων
τεχνολογιών, να µειώνεται συνεχώς (Ζαχαράτος 2000:243).
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Πίνακας 1
∆ιαδικασία αγοράς ταξιδιών τουρισµού
Έτος

Με πρακτορεία

Με εξωγενείς

Με άµεση συµβατική

Με άµεση

Ταξιδίων

του τουριστικού

διαδικασία µέσω του

ηλεκτρονική

τοµέα φορείς

ταξιδιώτη-τουρίστα

διαδικασία

1994

85%

5%

9%

1%

2000

70%

< 10%

15%

10%

2005

50%

<15%

15%

20%

Πηγή: D.W.I.F. 1998:110

Η συγκεκριµένη µείωση του ρόλου των πρακτορείων, θα µπορούσε στο
µέλλον να αποτελέσει µια τεράστια σε διαστάσεις απειλή για τα GDS (Global
Distribution Systems), αφού το µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των προϊόντων που
διαθέτουν, το διοχετεύουν στα τουριστικά πρακτορεία.
Επίσης, η θεαµατική αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη
χρήση του διαδικτύου (Internet) από πολλούς χρήστες, αντικατοπτρίζει µια τάση που
δείχνει καθαρά ότι τα συστήµατα κρατήσεων υποκαθίστανται σταδιακά. Το Internet
αποτελεί πλέον ένα ιδανικό περιβάλλον για επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, ειδικά στο χώρο του τουρισµού (Middleton 2001:158). Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που διαθέτει (απευθείας σύνδεση – Online, ευρεία γεωγραφική
κάλυψη, η απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, το χαµηλό κόστος χρησιµοποίησής
του, η δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων σελίδων µεταξύ τους), βρίσκουν άµεση
εφαρµογή στα συστήµατα κρατήσεων (Manes 2003:228). Έτσι για παράδειγµα, ένα
ξενοδοχείο έχει την δυνατότητα να προωθεί µέσω του διαδικτύου τα προϊόντα του
εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά, κάνοντάς τα γνωστά σε παγκόσµια κλίµακα
(Πρωτοπαπαδάκης 2003:208).
Αν επιχειρούσαµε λοιπόν να προβλέψουµε µελλοντικές εξελίξεις στο χώρο,
θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η τάση που διαφαίνεται στον ορίζοντα,
προβλέπει την σταδιακή ένταξη των τουριστών - καταναλωτών αλλά και των
παραγωγών / ενδιάµεσων, σε ένα µεγάλο διαδίκτυο, όπου οι µεν και οι δεν , θα
ανταγωνίζονται µε θεµιτά µέσα, στο σύνολο των µεταβλητών / παραγόντων που
συνθέτουν.
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2.3. Η απελευθέρωση των παγκόσµιων συστηµάτων διανοµής
(GDS-Global Distribution Systems)
Στην προηγούµενη ενότητα αναφέρθηκε η υιοθέτηση κανόνων λειτουργίας
των συστηµάτων κρατήσεων έτσι ώστε να µπορεί να αποτραπεί ο αθέµιτος
ανταγωνισµός. Παρόλ’ αυτά, η σταδιακή απελευθέρωση των GDS αναµένεται να
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο διαπραγµάτευσης µε την εκάστοτε
αεροπορική εταιρία καθώς και στον τρόπο παρουσίασης των προσφορών που
διατίθενται στον τουρίστα – καταναλωτή. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι τα GDS
βρίσκονται σε κυρίαρχη θέση σε σχέση µε τις αεροπορικές εταιρίες.
Οι παραπάνω µεταβολές σηµατοδοτούν έναν αριθµό εξελίξεων που θα
επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τις συνθήκες παραγωγής των ταξιδίων στις διάφορες
επιχειρήσεις, ενώ η απευθείας επαφή µεταξύ αεροπορικών εταιριών και Travel
Management Companies, θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις παραγωγικές
διαδικασίες του ταξιδιού αφού µέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση στο σύνολο των
ναύλων (συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που προσφέρονται στο διαδίκτυο),
περιοριζόµενες σε συγκεκριµένες προσφορές από τις αεροπορικές εταιρίες.
Επιπρόσθετα φαίνονται αναγκασµένες να βρουν τα κατάλληλα κανάλια πρόσβασης
στο σύνολο των ναύλων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στις επιχειρήσεις
- πελάτες τους τις µικρότερες και τις πιο συµφέρουσες τιµές.

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά των GDS
Τα Global Distribution Systems (GDS) αποτελούν τον µεσάζοντα µεταξύ του
ταξιδιωτικού πράκτορα και των επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες
(αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων
κ.λ.π.). Αποτελούν το σηµαντικότερο κανάλι διανοµής των τουριστικών προϊόντων
διεθνώς, αφού ελαχιστοποιούν το χρόνο εξυπηρέτησης και διασφαλίζουν την
κράτηση σε ελάχιστο χρόνο (Truitt, Teye, Farris 1991:22). Τα κέρδη που
αποκοµίζουν, από τα ποσοστά που εισπράττουν από τις πραγµατοποιούµενες µέσω
αυτών κρατήσεων, είναι µεγάλα και µέρος αυτών διατίθεται για την συνεχή
αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα κυριότερα συστήµατα GDS, είναι τα ακόλουθα:
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3.1 Sabre
Το 1959 η αεροπορική εταιρία American Airlines και η IBM, ανακοίνωσαν τα
σχέδιά τους προκειµένου να αναπτύξουν ένα ηµιαυτόµατο επαγγελµατικό ερευνητικό
περιβάλλον, γνωστό ως Sabre. Το επαναστατικό σύστηµα αποτέλεσε την πρώτη realtime επιχειρησιακή εφαρµογή στην ηλεκτρονική τεχνολογία.
Το Sabre θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα συστήµατα της αγοράς και έχει
πρόσβαση στους καταλόγους διάθεσης 370 αεροπορικών εταιριών και 59 εταιριών
ενοικίασης αυτοκινήτων, συνεργάζεται µε τις ναυτιλιακές εταιρίες ∆ΑΝΕ και
ERMES, ενώ φιλοξενεί στις βάσεις δεδοµένων του 31.000 ξενοδοχεία, στα οποία
µπορούν να γίνουν κρατήσεις (http:/www.travelocity.com).
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραµµα Worldfare, το οποίο
είναι ένα αυτοµατοποιηµένο πρόγραµµα τιµολόγησης διεθνών και εγχώριων
ταξιδιών, οποιουδήποτε συστήµατος διάθεσης πληροφοριών διεθνώς (Σακελλαρίδης
1999:64). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέχει συνεχή ενηµέρωση από διεθνείς
πηγές ναύλων για περισσότερους από 60.000.000 ναύλους, ενώ παράλληλα στα
στοιχεία που προµηθεύει το πρόγραµµα περιλαµβάνονται τιµές από όλους τους
πιθανούς πωλητές.
Το Worldfare εκτός των παραπάνω δυνατοτήτων, προσφέρει επίσης:
Παροχή πληροφοριών για τιµές τουλάχιστον 100.000.000 συνδυασµένων
ναύλων και παράλληλη εξυπηρέτηση 50 και πλέον αεροπορικών εταιριών που
το χρησιµοποιούν.
∆υνατότητα τιµολόγησης ναύλου που περιέχει µέχρι 24 τµήµατα και
παράλληλα επίδειξη µέχρι 26 κατηγοριών ναύλου.
Άµεση πρόσβαση στις τραπεζικές τιµές πώλησης συναλλάγµατος, σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Τον ανιχνευτή «ευκαιριών» (last minute offers), για «έξυπνες λύσεις» και
επιλογές προς τον χρήστη.
∆υνατότητα επανελέγχου των ναύλων.
Όσον αφορά το διαδίκτυο, η παρουσία του Sabre υπό την ονοµασία
Travelocity, δίνει το δικαίωµα σε κάθε ενδιαφερόµενο να µπορεί να επιλέγει και να
κάνει κράτηση στην καθορισµένη τιµή της αεροπορικής εταιρίας. Στο συγκεκριµένο
σηµείο µπορεί να αναφερθεί ότι η Sabre Hellas παρουσίασε µια σειρά προϊόντων,
υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων για την τουριστική βιοµηχανία στην ετήσια
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έκθεση τουρισµού Philoxenia 2003, που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη
(http://www.traveldailynews.com).

3.2. Worldspan
Το Worldspan δηµιουργήθηκε το 1990 κατόπιν συµφωνίας των αεροπορικών
εταιριών Delta Airlines, Northwest Airlines και TWA, ενώ το 1992 ξεκίνησε η
συνεργασία του σε τεχνικά θέµατα µε την Start-Amadeus. Συνεργάζεται µε
περισσότερες από 360 αεροπορικές εταιρίες, 40 εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων,
16.000

τουριστικά

γραφεία

και

περίπου

22.000

ξενοδοχεία

(http://www.worldspan.com). Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα για πληροφορίες
κρατήσεων θέσεων σε διάφορους ευρωπαϊκούς σιδηροδροµικούς οργανισµούς και
ακτοπλοϊκές εταιρίες, ενώ παρέχει πληροφορίες σε εταιρίες που ασχολούνται µε EBusiness και κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα τουρισµού κ.λ.π..
(http://www.worldspan.com).
Το σύστηµα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χαρακτηρίζεται ως
«φιλικό» προς τους χρήστες. Το 2003 πραγµατοποιήθηκε µια αύξηση 65% στις
συναλλαγές των αεροπορικών εταιριών στις ΗΠΑ ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα
νέο πρόγραµµα, το SecuRate Air Plus, το οποίο διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την
διαχείριση των διαπραγµατευόµενων ναύλων µέσω διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο.

3.3. Galileo International
∆ηµιουργήθηκε το 1977 στην Αγγλία µετά από συµφωνία των αεροπορικών
εταιριών British Airways, Swissair, KLM και United Airlines, ενώ η Ολυµπιακή
Αεροπορία συµµετέχει στην παρούσα κοινοπραξία µε ποσοστό 4%. Πρόκειται για
ένα προηγµένο σύστηµα κρατήσεων στο οποίο είναι συνδεδεµένες περισσότερες από
511 αεροπορικές εταιρίες, 39 εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτου, 46.046 ξενοδοχειακές
µονάδες, 368 Tour Operators καθώς και όλες οι κύριες γραµµές κρουαζιέρων σε
παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης το συγκεκριµένο σύστηµα κρατήσεων, παρέχει σε
περισσότερους από 41.200 ταξιδιωτικούς πράκτορες τη δυνατότητα πρόσβασης σε
πληροφορίες που αφορούν αεροπορικά αλλά και άλλα είδους εισιτήρια, τη
δυνατότητα πραγµατοποίησης πολλαπλών κρατήσεων καθώς και την έκδοση
αεροπορικών εισιτηρίων σε 116 χώρες.
Αποκλειστικός διανοµέας - NDC (National Distribution Company) της
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Galileo International στην Ελλάδα είναι η Galileo Hellas (θυγατρική εταιρία της
Ολυµπιακής Αεροπορίας), η οποία ιδρύθηκε το 1991 µε αντικειµενικό σκοπό τη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υπηρεσιών πληροφόρησης στο τοµέα
του τουρισµού. Η δηµιουργία του συγκεκριµένου συστήµατος συµβάλει σε µέγιστο
βαθµό, στην ανάπτυξη και µεγιστοποίηση της απόδοσης των τουριστικών
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στην αναβάθµιση της ποιότητας παροχής του
τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα.
Η Galileo Hellas, για δυο συναπτά έτη (1998, 1999) τιµήθηκε από τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες µε το βραβείο του καλύτερου ηλεκτρονικού συστήµατος
στην Ελλάδα, ενώ το 2000 και το 2002 τιµήθηκε από την Galileo International ως το
καλύτερο NDC (National Distribution Company) στην Ευρώπη.
Οι κυριότερες κατηγορίες υπηρεσιών της Galileo Hellas (http://www.galileo.com)
είναι οι εξής:
∆ιεθνές σύστηµα κρατήσεων για ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες και
εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.
Εθνικό Σύστηµα ∆ιανοµής. Αφορά ένα σύστηµα κρατήσεων εθνικής
εµβέλειας, όπου παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για πραγµατοποίηση
κρατήσεων σε ξενοδοχεία, πλοία, αεροπλάνα και τρένα, ενώ παράλληλα έχει
και πρόσβαση σε εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Επίσης προσφέρει την
δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και προϊόντων στην πλειοψηφία των
τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα.

3.4. Start-Amadeus
∆ηµιουργήθηκε το 1987 από τις εταιρίες Lufthansa, Air France, Iberia και
SAS. Το συγκεκριµένο διεθνές σύστηµα κρατήσεων, εξυπηρετεί τις ανάγκες του
µάρκετινγκ, της διανοµής καθώς και των πωλήσεων των προϊόντων που προσφέρουν
οι διάφοροι παραγωγοί της τουριστικής βιοµηχανίας. Παρέχει πληροφορίες για
περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρίες, 63.000 ξενοδοχεία, δεκάδες εταιρίες
ενοικίασης αυτοκινήτων και σιδηροδροµικούς οργανισµούς, ενώ το χρησιµοποιούν
περισσότερα από τα 2/3 όλων των ταξιδιωτικών πρακτορείων στην Ευρώπη. Ο
συνολικός αριθµός των σηµείων πώλησης υπολογίζεται στις 290.000, σε
περισσότερες από 210 αγορές παγκοσµίως. Επίσης, συνεργάζεται µε το Worldspan
και µε πολλές ακτοπλοϊκές εταιρίες (http://www.amadeus.com).

11

Αναλυτικότερα, οι τοµείς που καλύπτει το Start-Amadeus είναι οι ακόλουθοι:
Αεροπορικές κρατήσεις για τακτικές πτήσεις σε περισσότερες από 100
αεροπορικές εταιρίες µε ταυτόχρονη άντληση πληροφοριών για 400 περίπου
αεροπορικές εταιρίες, αριθµοί που καλύπτουν το 95% των προγραµµατισµένων αεροπορικών θέσεων παγκοσµίως. Επιπλέον αναλαµβάνει την
ανάπτυξη του λογισµικού των αεροπορικών εταιριών όσον αφορά τα
Inventory, Yield Management και Departure Control.
∆υνατότητα σιδηροδροµικών κρατήσεων στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόµους
καθώς και στα διευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα, όπως το Eurostar και το
Le Shuttle.
∆υνατότητα ακτοπλοϊκών κρατήσεων σε περισσότερες από 30 εταιρίες ferry
(Βαλτική, Μεσόγειο, Βόρεια Θάλασσα), µε παροχή πληροφοριών για
καµπίνες, µε αυτόµατο υπολογισµό της τιµής και καθορισµό της καλύτερης
προσφοράς.
Πρόσφατα η Amadeus Hellas παρουσίασε µια σειρά προϊόντων, υπηρεσιών
και τεχνολογικών λύσεων για την τουριστική βιοµηχανία. Όλα τα προαναφερθέντα
συστήµατα GDS, είναι σχεδιασµένα να παρέχουν ποιοτικά αναβαθµισµένες
υπηρεσίες. Οι επιλογή τους και η χρησιµοποίησή τους από τα τουριστικά πρακτορεία,
εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις παρακάτω µεταβλητές:
Α) Αξιοπιστία του πληροφοριακού υλικού. Ένα τουριστικό πρακτορείο έχει την
δυνατότητα να ενηµερώνεται άµεσα για τις διάφορες µεταβολές που µπορεί να
προκύψουν στις πτήσεις και τις κρατήσεις θέσεων. Επίσης, γνωρίζει την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών και την διαθεσιµότητα των κλινών σε κάθε
συνεργαζόµενο ξενοδοχείο.
Β) Έγκυρη πληροφόρηση σε θέµατα τιµών και ικανοποίηση του τουρίστα –
καταναλωτή. Κάθε τουριστικό πρακτορείο προκειµένου να καταστεί ανταγωνιστικό,
έχει άµεση πρόσβαση στο σύνολο των σταδίων / επιπέδων τιµολόγησης για κάθε
επιµέρους υπηρεσία που στοιχειοθετεί ένα τουριστικό πακέτο. Ο βαθµός της
ικανοποίησης του τουρίστα - καταναλωτή ποικίλλει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες
του, και οριοθετείται µε την βοήθεια συγκεκριµένων τεχνικών µάρκετινγκ και την
χρησιµοποίηση των προγραµµάτων επιβράβευσης και πιστότητας των πελατών
(loyalty programs).
Γ) Σύντοµος χρόνος απάντησης. Η ταχύτητα απάντησης του συστήµατος ιδιαίτερα
για τα µεγάλα τουριστικά πρακτορεία που έχουν µεγάλο κύκλο εργασιών είναι
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σηµαντικός παράγοντας, αφού συνήθως η αναζήτηση, η πραγµατοποίηση και η
επιβεβαίωση των κρατήσεων, γίνεται σε αληθινούς χρόνους (real time –online).
∆) Συνεχής διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων.
Ε) Σύστηµα τιµολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στην προκειµένη
περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα της επιλογής πολλαπλών εναλλακτικών µεθόδων
τιµολόγησης.
ΣΤ) Ευκολία στη χρήση και στο επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης. Ο βαθµός
ευκολίας στη χρήση του συστήµατος επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο µε τον
κατάλληλο σχεδιασµό της σελίδας πραγµατοποίησης κρατήσεων έτσι ώστε να είναι
εύχρηστη κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Όσον φορά την τεχνική υποστήριξη, σε
περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του συστήµατος, θα πρέπει να υπάρχει άµεση
και ταχεία επέµβαση προκειµένου να λυθεί το υπάρχον πρόβληµα.

4. Ο ρόλος των GDS στη λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων
και ξενοδοχείων
Αναµφισβήτητα, οι τουριστικές επιχειρήσεις (προµηθευτές - µεσάζοντες του
τουριστικού

προϊόντος)

αντιµετωπίζουν

τον

αυξανόµενο

ανταγωνισµό

που

παρατηρείται στο χώρο της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας. Κύρια επιδίωξή
τους είναι να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς γι
αυτό και αναζητούν νέους τρόπους αύξησης του κύκλου εργασιών τους, έχοντας ως
κύριο κανάλι διάθεσης, ένα ή περισσότερα συστήµατα κρατήσεων.

4.1. Η χρήση των GDS στα τουριστικά πρακτορεία
Ο ρόλος των τουριστικών πρακτορείων εντάσσεται στα πλαίσια µιας
πολιτικής εµπορίας του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά, η οποία αποσκοπεί
στην πληροφόρηση, την παροχή συµβουλών, τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση
του τουρίστα – καταναλωτή πριν και κατά την διάρκεια της ταξιδιωτικής του
µετακίνησης (Βαρβαρέσος, Σωτηριάδης 2004:4).
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την παραπάνω διαπίστωση, είναι εύκολο να
αντιληφθεί κανείς ότι η καθηµερινή χρήση των πληροφορικών συστηµάτων
κρατήσεων από τα τουριστικά πρακτορεία, αποτελεί αναµφίβολα την πιο σηµαντική
δραστηριότητά τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα διεθνή συστήµατα κρατήσεων (GDS)
θεωρούνται τα πολυτιµότερα εργαλεία γενικότερης πληροφόρησης, αναζήτησης,
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σύγκρισης και πραγµατοποίησης κρατήσεων για ταξιδιωτικά και τουριστικά προϊόντα
όλων των ειδών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την
Ένωση Ξενοδόχων και λοιπών καταλυµάτων των ΗΠΑ, µας επιβεβαιώνουν ότι το
98% των τουριστικών πρακτορείων στις ΗΠΑ, είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα και
χρησιµοποιούν κεντρικό σύστηµα κρατήσεων (http://www.sita.com).
Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός συστήµατος από ένα τουριστικό
πρακτορείο είναι η ποσότητα, η ποιότητα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των
παρεχόµενων πληροφοριών, η κάλυψη µεγάλου αριθµού διαθέσιµων αεροπορικών
εταιριών καθώς και το κόστος και οι διαδικασίες τιµολόγησης των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πάρα πολλά τουριστικά
πρακτορεία στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε ποικίλες τουριστικές επιχειρήσεις,
χρησιµοποιούν περισσότερα από ένα συστήµατα κρατήσεων, προκειµένου να
αυξήσουν την ποικιλία και την ποσότητα στις προσφερόµενες υπηρεσίες και
παράλληλα να αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη από τις ειδικές προσφορές (µειώσεις
χρεώσεων) (Μorrison 1996:375). Σε άλλες περιπτώσεις, στην προσπάθεια αύξησης
του µεριδίου της αγοράς, χρησιµοποιούνται διάφορα προγράµµατα προώθησης των
αεροπορικών εταιριών και των οµίλων των ξενοδοχείων π.χ. προγράµµατα µιλίων
(frequent flyer programs) και προγράµµατα πιστότητας πελατών (loyalty programs),
τα οποία όµως συνήθως συνοδεύουν τις υψηλές τιµές των διαθέσιµων προϊόντων.
Η ποικιλία των υπηρεσιών ενός συστήµατος GDS, στα πλαίσια της λειτουργίας
ενός τουριστικού πρακτορείου, διακρίνεται σε:
Πληροφορίες που αφορούν τις πτήσεις, όπως πρόσβαση σε πληροφορίες
διαθεσιµότητας θέσεων, πτήσεων, τιµών ναύλων κ.λ.π., καθώς και
δυνατότητα κράτησης θέσεων (χάρτες θέσεων µε διάταξη καθισµάτων), σε
µεγάλο αριθµό πτήσεων διαφόρων εταιριών (Βιτουλαδίτη 2000:88).
Πληροφορίες που αφορούν κυρίως τους επιβάτες, όπως η δηµιουργία
προσωπικών αρχείων πελατών, όπου είναι δυνατή η καταγραφή των
προορισµών, των πληροφοριών για τις συχνότητες των πτήσεων, καθώς και η
αποθήκευση συγκεκριµένων απαιτήσεων από την πλευρά των πελατών.
Πραγµατοποίηση κρατήσεων σε διάφορα καταλύµατα, εταιρίες ενοικίασης
αυτοκινήτων, τουριστικά πακέτα κ.λ.π.
Εκτυπώσεις διαφόρων εγγράφων, όπως για παράδειγµα οι εκτυπώσεις
εισιτηρίων διαφόρων τύπων, καρτών πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους
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και αναλυτικών διαδροµών στο πλαίσιο ενός τουριστικού πακέτου.
∆ιαχείριση συναλλάγµατος και δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για διάφορες
εκδηλώσεις.
Παροχή πληροφοριών που αφορούν τις διαδικασίες εισόδου και παραµονής
σε µια χώρα π.χ. διαβατήρια και βίζες, τελωνειακοί έλεγχοι κ.λ.π.
Σύνδεση µε πολλά τοπικά γραφεία εθνικών τουριστικών οργανισµών.
∆υνατότητα µετάδοσης / κοινοποίησης των µετεωρολογικών συνθηκών για
την άµεση και έγκυρη ενηµέρωση των τουριστών.
Επίσης, τα περισσότερα από τα σύγχρονα συστήµατα κρατήσεων παρέχουν
την δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιούν το σύστηµα µέσα από το
περιβάλλον των Windows, όπου είναι ιδιαίτερα φιλικό και εύχρηστο. Έτσι όταν
πρόκειται για µια πολύπλοκη λειτουργία, ο χρήστης µπορεί µε την βοήθεια του
συστήµατος, να ενηµερώνεται συνεχώς για τα διαδοχικά βήµατα που πρέπει να
ακολουθήσει.
∆ιαδικασία κράτησης σε ένα GDS
Αρχικά, ο χρήστης δίνει την εντολή για κράτηση µιας θέσης για συγκεκριµένη
πτήση και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται κατά σειρά τα εξής:
Λεπτοµερής αναζήτηση σε βάση δεδοµένων για πιθανή διαθεσιµότητα
θέσεων.
Εµφάνιση των πληροφοριών και παρουσίαση διαφόρων καταλόγων µε
διαφορετικές πτήσεις στην οθόνη του Η/Υ.
Επιλογή της καταλληλότερης και πιο συµφέρουσας πτήσης.
Πραγµατοποίηση της κράτησης.
Ολοκλήρωση της κράτησης κατόπιν επιβεβαίωσης από την αεροπορική
εταιρία.
Έκδοση του εισιτηρίου. Στην παρούσα διαδικασία, η αξία του εισιτηρίου
πιστώνεται στο λογαριασµό του πρακτορείου.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του εισιτηρίου

4.2. Η χρήση των GDS στα ξενοδοχεία
Οι εφαρµογές της πληροφορικής στα πλαίσια της ανάπτυξης και της
διαχείρισης

ενός

µηχανογραφηµένου

κεντρικού

συστήµατος

κρατήσεων,

επεκτείνονται στην παροχή σαφούς πληροφόρησης σε σχέση µε τα διαθέσιµα

15

δωµάτια µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η χρήση των GDS έχουν σαν στόχο την
αποτελεσµατική διάθεση των διαθέσιµων κλινών, µε απευθείας πώλησή τους σε νέες
αγορές, καθώς και την αύξηση της ετήσιας πληρότητάς τους και των εσόδων τους
(Βαρβαρέσος 1999:24).
Σηµαντική κινητικότητα όσον αφορά τα συστήµατα κρατήσεων έχουν
αναπτύξει οι µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα (Hilton,
Intercontinental, Holiday Inn κ.λ.π.), που διαθέτουν τα δωµάτια των ξενοδοχείων
τους, µε κύριο πλεονέκτηµα την επωνυµία τους (brand name).
Παρόλ’ αυτά, πάρα πολλά ξενοδοχεία, πέρα της διάθεσης των δωµατίων, είναι
δυνατό να προσφέρουν και άλλα προϊόντα όπως είναι οι αίθουσες εκδηλώσεων, τα
επισιτιστικά τµήµατα, οι αίθουσες συνεδρίων, οι εγκαταστάσεις άθλησης και
αναψυχής κ.λ.π. όπου κύριος στόχος είναι η καθηµερινή πώληση αυτών, για το
χρονικό διάστηµα που διαρκεί η λειτουργία τους (http://www.starwoodhotels.com).
Οι ξενοδοχειακές µονάδες έχουν την δυνατότητα πλέον, µε την βοήθεια ενός
απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός modem επικοινωνίας, να συνδεθούν στο
κεντρικό σύστηµα κρατήσεων και να το χρησιµοποιούν µε τους ακόλουθους τρόπους:
Αναζήτηση

πληροφοριών

για

τα

διαθέσιµα

δωµάτια

της

ίδιας

γεωγραφικής ζώνης ή για το σύνολο της χώρας.
Ενηµέρωση του συστήµατος για τα δωµάτια που έχουν προς διάθεση, τους
τύπους των δωµατίων, την προσφερόµενη τιµή, τους όρους συνεργασίας,
πρόσθετα facilities που ενδεχοµένως παρέχονται κ.λ.π.
∆υνατότητα πραγµατοποίησης κράτησης σε διάφορα άλλα τµήµατα του
ξενοδοχείου εκτός των δωµατίων π.χ. επισιτιστικά τµήµατα ή ακόµη και
κράτηση σε κάποιον από τους χώρους συνεδρίων, άθλησης κ.λ.π.
∆υνατότητα κράτησης σε άλλη µονάδα της περιοχής τους (περίπτωση
overbooking) ή ιδιοκτησίας τους (όµιλος ξενοδοχείων).
∆υνατότητα εφαρµογής του Yield Management.
Άντληση

πολλαπλών

πληροφοριών

(τουριστικές,

οικονοµικές,

φορολογικές , νοµοθετικές κ.λ.π.) καθώς και µικρές αγγελίες που
σχετίζονται µε την αγορά εργασίας.
Επίσης, το σύστηµα κρατήσεων δίνει την δυνατότητα στην ξενοδοχειακή
επιχείρηση να αυξήσει και να διευρύνει το πελατολόγιό της, αφού θα µπορεί να
διαθέτει δωµάτια απευθείας σε νέες αγορές που δεν είχαν µέχρι σήµερα εύκολη
πρόσβαση π.χ. εµπορικές εταιρίες, γραφεία ταξιδίων, κ.λ.π. ενώ παρέχει επίσης
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µεγάλη διαφηµιστική προβολή µε σχετικά χαµηλό κόστος (Kotler, Bowen, Makens
1999:432). Επιπλέον, µπορεί να αποδειχθεί σηµαντικό εργαλείο όσον αφορά τον
υπολογισµό

της

ζήτησης,

παρακολουθώντας

το

βαθµό

χρησιµοποίησης

συγκεκριµένων καταλόγων καθώς και να αποτελέσει σηµαντικό βοήθηµα προς το
τµήµα µάρκετινγκ και πωλήσεων του ξενοδοχείου, παρακολουθώντας οικονοµικά
στοιχεία, στοιχεία αρχικής προέλευσης κράτησης, δυνητικής αγοράς και ιδιαίτερων
προτιµήσεων (http://www.resortbook.com). Στα πλαίσια της ανάλυσης της ζήτησης
της αγοράς, η αξιοποίηση των µετρήσιµων αποτελεσµάτων της παραγωγικότητας
συγκεκριµένων καταλόγων, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στον καλύτερο
σχεδιασµό της τιµολογιακής πολιτικής και συνεπώς στην διαµόρφωση της
προσφοράς (Kotler 1994:495).
Είναι φανερό ότι, τα συστήµατα κρατήσεων διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό ρόλο στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία ενός ξενοδοχείου,
αρκεί φυσικά τα δεδοµένα που καταχωρούνται να είναι έγκυρα, ώστε να προσφέρουν
πολύτιµες πληροφορίες και υπηρεσίες στον τουρίστα – καταναλωτή.

5. Συµπεράσµατα
Οι νέες τεχνολογίες και ο κλάδος του τουρισµού εµφανίζουν τα τελευταία
χρόνια εντυπωσιακό ρυθµό ανάπτυξης. Η πολυµορφικότητα των τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο µεγάλος αριθµός εµπλεκοµένων και
µεσαζόντων στην διακίνηση αυτών, είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη των
συστηµάτων κρατήσεων Global Distribution System (GDS).
Αντικειµενικός τους σκοπός είναι η αποτελεσµατική πρόσβαση

του

καταναλωτή στο τουριστικό προϊόν. Γι αυτό το λόγο καταβάλλεται µεγάλη
προσπάθεια ώστε ο µελλοντικός τουρίστας να είναι σε θέση, µε µια απλή και
ευέλικτη διαδικασία (µε την βοήθεια ενός φιλικού συστήµατος το οποίο παρέχει
πλήρη πληροφόρηση σε οποιοδήποτε χώρο, ακόµα και µέσα στο σπίτι του), να µπορεί
εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά να καθορίσει µόνος του το περιεχόµενο των
διακοπών του έως και την τελευταία λεπτοµέρεια.
Η χρήση των GDS φαίνεται ότι διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη «ζωή» του
τουρίστα, αφού µέσα από αυτά ο χρήστης έχει άµεση ενηµέρωση σε ότι αφορά:
Πληροφορίες για πτήσεις, κρατήσεις θέσεων, τιµές ναύλων κ.λ.π.
Πραγµατοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχεία, τουριστικά πακέτα, ενοικιάσεις
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αυτοκινήτων κ.λ.π.
∆ιαχείριση χρηµατικών ποσών σε συνάλλαγµα και αγορές εισιτηρίων για
διάφορες εκδηλώσεις.
Ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν τις διαδικασίες εισόδου και παραµονής
σε µια χώρα.
∆υνατότητα πληροφόρησης των µετεωρολογικών συνθηκών, κ.λ.π.
Βασικό στοιχείο στην επιλογή ενός GDS από τον χρήστη, αποτελεί η
αξιοπιστία του πληροφοριακού υλικού, δηλαδή η πραγµατική εικόνα των
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών καθώς και η έγκυρη πληροφόρηση σε ότι
αφορά τις προσφερόµενες τιµές. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που ο τουρίστας
επιθυµεί να αγοράσει συµπληρωµατικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου ή άλλες
υπηρεσίες (τοπικές εκδροµές, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θα πρέπει το διαφηµιζόµενο
προϊόν να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις αναµενόµενες προσδοκίες του τουρίστα
(σύµφωνα µε την παρουσία του σε αυτόν), καθώς και οι τιµές που διατίθενται στο
σύστηµα να παρέχουν υψηλό βαθµό αξιοπιστίας.
Επίσης, η συνεχής διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων σε
συνάρτηση µε τους διάφορους τρόπους τιµολόγησης των υπηρεσιών που
προσφέρονται στους χρήστες των GDS, προσφέρει την δυνατότητα εναλλακτικών
επιλογών µε ιδιαίτερο οικονοµικό όφελος αλλά και µεγάλη εξοικονόµηση χρόνου.
Όσον αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα συστήµατα κρατήσεων διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξή τους, καθώς και στην ανάπτυξη των
προϊόντων τους. Αυτά: α) αποτελούν το κύριο µέσο προώθησης και διακίνησης των
τουριστικών προϊόντων, διαµορφώνοντας σε πολλές περιπτώσεις την σχέση
προσφοράς-ζήτησης, β) διευρύνουν την αγορά στην οποία στοχεύει η επιχείρηση
συνδυάζοντας ίδια ή συµπληρωµατικά προϊόντα διαφόρων εταιριών, γ) στηρίζουν την
µεγάλη προσπάθεια για την ευρύτερη ανάπτυξη του τουρισµού, µέσω της
καταλληλότερης αξιοποίησης της λειτουργικότητας τους µε γνώµονα τον ορθολογικό
σχεδιασµό.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι εκτός από τις παραπάνω
ωφέλειες που αποκοµίζει τόσο ο τουρίστας – καταναλωτής όσο και οι τουριστικές
επιχειρήσεις, από την χρήση ενός GDS, θα πρέπει τα συγκεκριµένα συστήµατα
κρατήσεων να αναπτυχθούν περαιτέρω για την διεκπεραίωση µεγαλύτερου αριθµού
συναλλαγών και για την απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι
των υπολοίπων συστηµάτων πληροφόρησης που προσφέρονται στο διαδίκτυο.
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