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Uitstekende performance.

Beste prijs. Beste Service.

Intuïtief. Stabiel. Compatibel.

Bespaart tijd. Zenuwen. Geld.

Onze software wordt gekenmerkt door intuïtieve
gebruiksvriendelijkheid en vereenvoudigt zo uw
dagelijkse werkzaamheden.
Altijd met het doel om u meer tijd te geven voor
wat echt belangrijk is: uw klanten.
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• Innovatieve technologie die u tijd en
geld bespaart

Alle systemen van Schmetterling zijn onderling
verbonden en perfect op elkaar afgestemd.

• Alle belangrijke softwareoplossingen
voor reisbureaus gebundeld op één platform

• Webgebaseerde oplossing met persoonlijke
inlog en wereldwijde toegankelijkheid

U kunt op ons vertrouwen: wij ontwikkelen al tientallen
jaren softwaresystemen voor de reisebranche en kennen
de markt als geen ander.

• Softwareoplossing van reisexperts
voor reisexperts
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Thuis in de
technologie.
Altijd een stap voor.
Wij ontwikkelen onze software toekomstgericht en
dynamisch. Achter Schmetterling Technology staan
zeer gemotiveerde IT-experts, krachtige producten
en tientallen jaren ervaring. Door onze roots in de
markt kunnen wij razend snel op ontwikkelingen
reageren. Bij ons kunt u er zeker van zijn dat u altijd
werkt met een van de beste Travel-software die
momenteel beschikbaar is.
• Jarenlange expertise in softwareontwikkeling
en reistechnologie
• Jong en innovatief team dat voortdurend nieuwe
ideeën ontwikkelt voor uw bedrijf
• Snel reactievermogen op ontwikkelingen binnen
de markt

Wij staan voor u klaar.
Beste support.
Dass Deskundig. Open. Dichtbij werden.
Bekwaam en individueel. We zijn altijd bereikbaar voor
uw vragen, suggesties en ideeën voor verbetering.
En niet alleen door de week , maar ook in het weekend.
• Persoonlijke en deskundige support omtrent al
onze technologie systemen. Daarnaast bieden wij
ook professionele webinars en cursussen met onze
Schmetterling Academy.
• Support ook in het weekend (zaterdag)
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xena

Diversiteit in een notendop.
Ons prijs- en vergelijksysteem.
Omvangrijk. Gebruiksvriendelijk. Informatief.

xena

xena

Highlights

Prijs- en Vergelijksysteem

Ongecompliceerd en snel het perfecte aanbod voor uw klanten vinden: het webbased zoek- en vergelijkingssysteem
XENA ondersteunt uw zoekopdracht efficiënt en naar behoeften van uw klant. Zoek gericht naar alles rondom de
gewenste reis: van hotel tot vlucht tot pakketreis.
De zoekresultaten worden in een overzichtelijk scherm getoond en laten zich zo optimaal met elkaar vergelijken.
Kaartweergaves, actuele weergegevens en beoordelingen uit de bekendste beoordelingssites, vereenvoudigen de
uiteindelijke keuze.

Wereldwijde hotelbeoordelingen

Gedetailleerde inhoud

Duidelijke prijsinformatie

Boekbaar in NEO

Met weinig kliks naar nog beter advies: zoek specifiek naar rechtstreekse vluchten, selecteer alternatieve vluchten en
vluchttijden, of beslis zelf of aanbiedingen van X-touroperators in de zoekopdracht weergegeven dienen te worden.

Overtuigend goed beoordelen.
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Features.

•  Ideaal samengesteld
Combineer de beste aanbiedingen voor
uw klanten met de intelligente groeperingsfunctie voor een beter overzicht.

•  Eenvoudige bediening
De juiste functies voor reisbureaus
maken het zoeken naar het juiste aanbod
makkelijker en verhogen uw service.

•  Perfect afgestemd   
Neem uw aanbiedingen met één klik
over naar het NEO-reserveringssysteem
en maak de boeking.

•  Meerdere talen
Keuze is reuze – XENA is
beschikbaar in 14 talen.

•  Duidelijkheid
Als er tijdens een zoekopdracht geen
diensten beschikbaar zijn, neemt XENA
deze informatie automatisch over en
kunt u in een oogopslag zien of er
vluchten of hotels beschikbaar zijn.

•  Overzichtelijke weergave
Dankzij het gebruiksvriendelijke design
kunt u niet alleen gemakkelijk naar
geschikte aanbieidngen zoeken, maar
ze ook vinden om uw klanten gericht
te adviseren.

Één klik naar de perfecte aanbieding.

Succesfactor, gasten feedback.

In XENA vindt u in één oogopslag miljarden aanbiedingen
van alle bekende touroperators. XENA zorgt ervoor dat
u ten allen tijde aanbiedingen krijgt van de hoogst mogelijke
kwaliteit en actualiteit van de gegevens, zodat u de optimale
reis voor uw klanten kunt vinden.

XENA heeft toegang tot wereldwijde beoordelingen van grote portals zoals HolidayCheck,
TripAdvisor, Booking.com en Google. Honderden
miljoenen hotelbeoordelingen uit geverifieerde
bronnen over het hele web worden voor u op
een overzichtelijke en gestructureerde manier
samengevat in het aanbodoverzicht. Gebruik
deze veelheid aan echte hotelbeoordelingen
en ondersteun uw klanten bij het maken van de
juiste keuze voor hun volgende reservering bij u.

Één systeem, vele mogelijkheden.
XENA heeft veel te bieden: naast een compleet touroperatorassortiment, staan ook talrijke hotelinformatie
en afbeeldingen ter beschikking. Geïntegreerde vakantiekalender, plattegronden, actuele weersverwachtingen en
hotelbeoordelingen vereenvoudigen uw zoektocht.
Snelle zoekfuncties, alles op één scherm.
Pakketreis, hotel only of flight only, u vindt vliegensvlug uw
favorieten. U heeft ook de mogelijkheid om aanbiedingen van
een specifieke touroperator, of met een voorkeurslijst van
touroperator te zoeken. Bovendien kunt u meerdere regio´s of
aanbiedingen tegelijkertijd opvragen en met elkaar vergelijken.

Individueel bruikbaar, maximale flexibiliteit.
Focus op uw behoeften: schakel detailkolommen
naar wens aan of uit, voeg notities en eigen
beoordelingen toe. Profiteer bovendien van de
uitgebreide mogelijkheid om in de favorietenlijst
automatisch vakanties te controleren, beschrijvingen voor klanten uit te printen en aanbiedingen
direct per mail te verzenden.
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NEO

Sneller doelbereik.
Ons reserveringssysteem.
Flexibel. Comfortabel. Zeker.
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NEO

NEO

Highlights

Reserveringssysteem

Ongecompliceerd en tijdbesparend de beste reis voor uw klanten boeken: het webbased reserveringssysteem NEO
ondersteunt u efficiënt tijdens het boekingsproces.
NEO biedt u snelle en directe toegang tot een brede portefeuille van touroperators. Boek uit een ruim aanbod van
toeristische producten van meer dan 160 Duitse en internationale touroperators. Dankzij de innovatieve functies
en de directe link naar het XENA prijs- en vergelijkingssysteem, kunt u snel en gemakkelijk zoeken en boeken.

Multi-user versie

Aanbieding overnemen vanuit XENA

Paspoort- en visumvereisten
van IATA Timatic

Webgebaseerd, geen installatie nodig

Uw pluspunt in de verkoop: naast klassieke pakketreizen, kunt u ook dynamisch aanbod, beddenbanken, huurauto‘s
en cruises aanbieden.

Gewoon snel geboekt.
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Features.

•  Webgebaseerd
Met persoonlijke login en wereldwijde
toegankelijkheid op elke PC of mobiel
apparaat.

•  Willekeurig aantal toegangen  
Geef elk van uw werknemers een
persoonlijke en gratis account.

Comfortabel boeken.

Extra‘s voor de klantenservice.

Profiteer van maximale flexibiliteit met NEO en
boek de volgende reis van uw klanten vanaf elke
locatie. Dankzij de webgebaseerde oplossing, heb
je NEO altijd bij de hand.

•  Overkoepelend netwerk
Neem gemakkelijk een aanbieding
over vanuit XENA.

•  Individuele taalkeuze  
Het reserveringssysteem is
in 16 talen beschikbaar.

Boeken makkelijk gemaakt.

Uw klant wil bijvoorbeeld een huurauto of een
andere dienst toevoegen aan een reeds geboekte
reis, maar heeft zijn reserveringsnummer niet bij
de hand? Dankzij verschillende zoek- en filteropties
in de reserveringsstatistiek kunt u de geboekte reis
snel en gemakkelijk terugvinden.

•  Gepersonaliseerd scherm
Je hebt de keuze. Of het nu gaat om de
lay-out, kleurenschema, indeling van de
velden touroperator, type reis en actie
of stel het NEO zoekscherm in zoals
u het prettig vindt. Ook kun je NEO in
verschillende talen instellen.

•  Vliegtickets en hotels met één klik
Gebruik de directe koppeling naar
Beds and More en SKYBUTLER.

Het kan niet makkelijker: u heeft nog niet alle
gegevens om de boeking af te ronden? NEO
ondersteund met een groot aantal functies,
zoals het opslaan van een aanbieding, het
openen van reserveringen met slechts één klik
en een duidelijk overzicht van de paspoorten visumvereisten van IATA Timatic.
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urania

Flexibiliteit in alle facetten.
Onze internet boekingsmachine.
Onafhankelijk. Overzichtelijk. Persoonlijk.

urania

URANIA

Highlights

IBE – Internet Bookings Engine

Boekingen genereren; ook als u niet in uw reisbureau aanwezig bent. Met URANIA kunnen uw klanten eenvoudig
online reserveren en uw omzet laten stijgen.

Geverifieerde hotel beoordelingen

Intuïtief en aantrekkelijk

Beveiligde verwerking

CMS-compatibel

Gebruik dit lucratieve verkoopkanaal en zet uw website om in een snel en betrouwbaar boekingsportaal.
Ons boekingssysteem wordt direct in uw website geïntegreerd en maakt u voor uw klanten continu bereikbaar,
onafhankelijk van openingstijden.

Innovatief verkopen.
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Features.

•  Overzichtelijk zoeken   
Vertrouw op de geoptimaliseerde
zoektreffers door de diverse
filtercategorieën.

•  Unieke inhoud   
Meer dan 100 geïntegreerde touroperators voor pakketreizen, hotel-only
of vlucht-only aanbiedingen.

•  Persoonlijke benadering   
Geef uw boekingsmachine een
persoonlijk tintje met de verschillende
kleursjablonen of taalmogelijkheden.

•  Snelle terugkoppeling    
Aanbiedingen in seconden oproepen
door het gebruik van de nieuwste
technieken in de front en back end.

•  Perfecte integratie   
URANIA past zich naadloos aan uw website
aan, ongeacht welk CMS u gebruikt.
Zonder vensters, pop-ups of omleidingen.

•  Eenvoudig oproepen   
Met één klik de boeking oproepen
in NEO voor een compleet overzicht.

Individueel en overzichtelijk.

Wereldwijde online hotelbeoordelingen.

Uw klanten kunnen bij het online shoppen op uw
website aanbiedingen liken en in de favorietenlijst
verzamelen. De favorietenlijst helpt uw klanten
aanbiedingen te vergelijken, sneller de perfecte reis
te vinden en leidt tot een hoger boekingspercentage.

Recensies geven waardevolle informatie en
spelen een belangrijke rol bij het plannen
en boeken van reizen. URANIA voorziet uw
klanten van gedetailleerde beoordelingen van
grote portals zoals HolidayCheck, TripAdvisor,
Booking.com en Google om hen te helpen een
betere beslissing te nemen en meer boekingen
op uw website te realiseren.

Klantvriendelijk en duidelijk.
Met URANIA kunnen uw klanten gemakkelijk online
door aanbiedingen bladeren en duidelijke informatie
ontvangen over de touroperator, de vluchttijden of
de betalingsmogelijkheden. Er kunnen verschillende
filteropties worden toegevoegd om de aanbiedingen
verder te verfijnen.
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+

technologiepakket

XENA

NEO

Add-ons

Beds and More.

Skybutler.

Look & Book
De full-service technologie
voor elke taak.
Het pakket welke het beste bij u past.

Beds and More. SKYBUTLER.
Met onze add-on modules Beds and More en
SKYBUTLER heeft u toegang tot een uitgebreid
aanbod van accommodaties en vliegtickets.

Met het technologiepakket LOOK & BOOK hoeft u geen keuze te maken, maar profiteert
u een pakket waar de systemen perfect op elkaar en uw behoefte agestemd zijn.
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Prijs- en vergelijksysteem XENA

         Reserveringssysteem NEO

GIATA hotelbeschrijvingen in XENA

         SKYBUTLER & Beds and More

Schmetterling Plattform

         Inclusief technische support
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Skybutler.

Beds and More.
Wereldwijde boekingskanalen samengevoegd in één systeem.

Het beste aanbood in de luchtvaartwereld in één IBE.

Gemakkelijk. Snel. Direct.

Snel. Gemakkelijk. Alle Tarieven. Met de vluchtboekingsmachine (IBE) van Schmetterling Air Conso
krijgt u het hele aanbod van de vliegwereld in één IBE, met de beste service en de beste prijzen.
Kies snel en gemakkelijk het tarief dat bij uw klant past.

Beds and More is een B2B-boekingsplatform voor hotelaanbiedingen, speciaal ontworpen voor
het gebruik door reisagenten.
Naast meer dan 70 grote beddenbanken heb je ook toegang tot de B2B-content van de portals
booking.com en Expedia – en dat tegen speciale voorwaarden.

Snelle support. Als u vragen heeft over uw reservering, kunt u contact opnemen met ons support center.
Deze is van maandag tot en met zaterdag bereikbaar.
Live zoeken naar aanbiedingen. SKYBUTLER scoort met de beste prestaties en toegankelijkheid:
Zodra u uw zoekopdracht in het systeem invoert, controleert de IBE automatisch de beschikbaarheid en
toont u dus alleen beschikbare aanbiedingen.

Alle hoogtepunten in één oogopslag.
• De klantgegevens blijven in het reisbureau
• Geen direct marketing via portaalsites
• Eerlijke en vooraf vastgestelde commissies

Wanneer u maar wilt. Boek uw vliegtickets waar en wanneer u maar wilt. SKYBUTLER is webgebaseerd
en daarom te allen tijde voor u beschikbaar. Na het maken van de boeking boeking kunt u de tickets met
één klik opvragen – en dat tegen aantrekkelijke voorwaarden. Genereer extra inkomsten met de verkoop
van vluchten in aanvulling op uw klassieke reisbedrijf.

Uw voordelen in één oogopslag.

Uw voordelen in één oogopslag.
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• > 1,5 miljoen accommodaties

• Attractieve voorwaarden

• Gratis module voor iedereen

• Exclusieve Airline-Content

• Vergelijk van aanbieders

• K
 lantgegevens blijven
in het reisbureau

• Intuïtieve gebruikersinterface

• Extra diensten met één klik
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Schmetterling is in Duitsland de grootste, onafhankelijke
en zelfstandige verkooporganisatie van toerisme binnen
het midden- en kleinbedrijf. Als dienstverlener voor de
Reisbranche heeft Schmetterling een compleet en
uitgebreid aanbod in huis:
Tourism
Technology
Fulfillment
Versicherungsmakler
Gruppenreisen

Schmetterling International is een familiebedrijf dat
in 1968 door Willi Müller werd opgericht. De tweede
generatie heeft de leiding overgenomen, in de persoon
van dochter Anya Müller-Eckert. In 2022 werd
Ömer Karaca tot directielid benoemd.

Schmetterling International GmbH & Co. KG
Technology
Geschwand 131 | 91286 Obertrubach-Geschwand | Deutschland
T +31 475 691682
sales@schmetterling.nl | www.go-suite.com/nl
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