
Kontrolējiet darījumu braucienu izmaksas! 

AirPlus uzņēmuma konts – efektīvs risinājums 

darījumu braucienu pārvaldībai 
 
AirPlus uzņēmuma konts ir lielisks palīgs darījumu braucienu izdevumu pārvaldībai 
Lidojumu un viesnīcu rezervēšana, kā arī automašīnu īre ir pirmais solis, plānojot darījumu braucienu. Taču grūtības bieži vien 
sagādā tieši nākamais solis – šo rezervāciju apstrāde un citu pakalpojumu nodrošināšana. Par šīm izmaksām ir jāvienojas, tās ir 
jāsaskaņo, jāizvērtē un jāpiešķir.  
Par darījumu braucienu organizēšanu atbildīgās personas galds parasti ir nokrauts ar rēķiniem, turklāt līdzekļu piešķiršana 
uzņēmumā bieži vien ir neskaidra. Bez tam, nezinot drošu informāciju, ir grūti paredzēt arī galīgās ceļojumu pakalpojuma 
izmaksas. 
 

Efektīvs risinājums 
AirPlus maksājumu un norēķinu sistēmai ir vairākas priekšrocības, jo apmaksu par aviobiļetēm un automašīnu īri iespējams 
veikt centralizēti. AirPlus izsniedz vienotu rēķinu par visām jūsu uzņēmuma darījumu braucienu izmaksām. Tāpat, atbilstoši 
jūsu vajadzībām, rēķinā ir iespējams pievienot arī papildu informāciju par izmaksu centru un projekta numuru, kas ļauj 
atvieglot darījuma braucienu izmaksu izvērtējumu un līdzekļu piešķiršanu. Šī informācija ļauj pārliecināties, ka braucieni norit 
saskaņā ar uzņēmuma ceļojumu politiku, ietaupot gan uzņēmuma laiku, gan līdzekļus. 
 

AirPlus uzņēmuma konts garantē augstu datu aizsardzības līmeni 
Izmantojot AirPlus, uzņēmumi un ceļotāji var paļauties uz drošu datu aizsardzību. AirPlus apstrādā uzņēmuma 
iekšējo informāciju saskaņā ar ES spēkā esošo likumdošanu par datu aizsardzību. Informācija par klienta vardu un uzvārdu, 
konta numuru un transakciju datiem tiek izmantota vienīgi AirPlus sistēmā, lai noslēgtu līgumus ar klientiem. 
 

Klientu priekšrocības: 
� Neitralitāte 

AirPlus uzņēmuma konts ir neitrāls un nav piesaistīts nevienai konkrētai organizācijai vai ceļojumu aģentūru 
ķēdei. Tādejādi to var izmantot jūsu izvelētajai ceļojumu aģentūrai, nodrošinot tā pastāvīgu pieejamību. 
� Detalizētas un visaptverošas atskaites 

Rēķins tiek izsniegts reizi nedēļa, divas reizes nedēļā vai reizi mēnesī. Papildu informāciju pēc pieprasījuma iespējams nosūtīt 
elektroniski, nodrošinot ātru un vienkāršu izmaksu pārskatāmību.  
� Izmaksu caurskatāmība 

Ceļojumu aģentūras sniegtā papildu informācija ļauj precīzi noteikt brauciena izmaksas un norādīt attiecīgo 
piegādātāju. 
� Ilgtermiņa cenu samazināšana 

AirPlus nodrošina vadības informācijas sistēmas, ļaujot veikt ceļojuma izmaksu detalizētu aprēķinu un analīzi. 
Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, iespējams vienoties par korporatīvajam cenām un īpašiem nosacījumiem, kā arī ilgtermiņa 
ceļojumu izmaksu samazināšanu. 
� Starptautiskā datu konsolidācija 

AirPlus apvieno pārdošanas datus, iekļaujot arī starptautiskos pārdošanas datus. 
� Akceptēts visā pasaulē 

AirPlus uzņēmuma kontu iespējams izmantot visur un jebkurā no uzņēmējdarbības jomām, nodrošinot vienotu risinājumu 
darījumu braucienu vajadzībām visā pasaulē. Vairāk nekā 240 aviokompānijas visā pasaulē un daudzi citi 
pakalpojumu sniedzēji (arī starptautiskas tūrisma aģentūras un automašīnu īres uzņēmumi) akceptē AirPlus 
uzņēmuma kontu kā apmaksas veidu. Pateicoties automatizētiem procesiem, kurus izmanto tādas aviokompānijas kā Lufthansa, 
United Airlines, SWISS, Austrian Airlines un daudzi citi pakalpojumu sniedzēji, lietojot AirPlus, jums ir pieejamas korporatīvo 
lojalitātes programmu piedāvātās priekšrocības. 
 
 

 



Daudzfunkcionalitāte 

Centrāla norēķinu sistēma nav tikai vienkārša 

rēķinu apmaksa 
 
Izmantojot AirPlus uzņēmuma kontu, jūs varat viegli rezervēt lidojumus, vilciena biļetes, 

automašīnu īri un citus pakalpojumus 
 
Katrs brauciens sākas ar transportlīdzekļa rezervēšanu un, izmantojot AirPlus, tas nesagadās grūtības – vienkārši 
nosūtiet savu AirPlus uzņēmuma kontu izvelētajai ceļojumu aģentūrai, korporatīvajam braucienu departamentam vai 
pakalpojuma nodrošinātajam. Pēc tam jūs varat izmantot AirPlus uzņēmuma kontu visām darījumu braucienu 
izmaksām, iekļaujot: 

•••• lidojuma izmaksas 
•••• vilciena biļetes 
•••• automašīnu īres norēķinus 
•••• viesnīcu rezervācijas un 
•••• maksu par aģentūras pakalpojumiem.  

AirPlus uzņēmuma konts – svarīgs braucienu izmaksu pārbaudes instruments 
AirPlus uzņēmuma konts palīdz izdevīgi rezervēt braucienus un veikt norēķinus, kā arī analizēt un pārvaldīt 
uzņēmuma darījuma braucienu izmaksas. Vislielākā AirPlus priekšrocība ir caurskatāmība. AirPlus darījumu 
braucienu portāls: 

•••• sniedz pieeju informācijai par pašreizējām izmaksām 
•••• parāda izmaksas tālākai analīzes veikšanai ar MIS (AirPlus informācijas vadības) rīku 
•••• piedāvā lejupielādēt informāciju par uzņēmuma kontu. 

Iespēja piekļūt informācijai jebkurā laikā un izvērtēt to, nodrošina iespēju vienoties par izdevīgām cenām ar 
galvenajiem ceļojumu pakalpojumu sniedzējiem. 

AirPlus informācijas pārvaldnieks (AIM) – risinājums braucienu izmaksu analīzei 
AirPlus informācijas pārvaldnieks (AIM) ir uz timekļa vietnes balstīta, mūsdienīga informācijas pārvaldības sistēma. AIM ir 
viegli vadāms un to var pielāgot jūsu uzņēmuma vajadzībām, pārvēršot uzņēmuma darījumu braucienu informāciju par vērtīgu 
pieredzi. 
 
Visa informācija par darījumu braucieniem ir pieejama detalizētā veidā, nodrošinot visaptverošas analīzes iespējas praktiskai 
tālāku izmaksu samazināšanai. Sniedzot detalizētus pārskatus, AIM norāda uz pozīcijām, kurās iespējams ietaupīt, un palīdz 
vienoties ar galvenajiem ceļojumu pakalpojumu nodrošinātajiem, piemēram  aviokompānijām, viesnīcām, automašīnu īres 
uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. 
 

AirPlus elektroniskā rēķinu sistēma 
Izmantojot AirPlus elektronisko rēķinu sistēmu, brauciena informācija tiek vienkāršā veidā integrēta jūsu 
uzņēmuma informācijas un datu sistēmā. Ņemot vērā šīs iezīmes un pakalpojuma sniegtās iespējas, jūsu vajadzībām 
pielāgotais AirPlus uzņēmuma konts ir elastīgs un uzticams risinājums maksājumu veikšanai. 
 
Vai vēlaties saņemt informāciju e-pastā, izmantojot X.400, vai lejupielādēt to no AirPlus darījumu braucienu 
Portāla? Jūs to saņemsiet ātri, drošā veidā un izvelētajā formātā. 
Maksimālai atbilstībai jūsu prasībām, elektroniskai datu pārsūtīšanai AirPlus piedāvā četrus dažādus formātus: 
� CSV: 

Šis formāts ļauj importēt datus tieši Excel programmā un skatīt tos tabulas veidā. 
� FlexEbill: 

FlexEbill ir mainīgs CSV formāts. To var izmantot, lai izveidotu individuālu CSV formātu, nosakot rēķina informācijas 
struktūru. 
� EDIFACT: 

Šis starptautiskais formāts ir elektronisko datu pārraides vispasaules standarts, kas nodrošina maksimālu elastību. 



� LARS: 

AirPlus nodrošina, lai jūsu rēķina informācija nonāktu pie jums vienkāršā un strukturētā veidā. 
� XML: 

Paplašināmās iezīmēšanas valoda ir elastīgs formāts datu pārraidei un ir īpaši izstrādāta lietošanai interneta vidē. 
� Pre-statement data ATX: 

Jūs saņemat informāciju par veiktajām transakcijām katru dienu, kas ļauj to nekavējoties integrēt darbinieku darījuma 
braucienu izmaksu pieteikumos. 

 

Priekšrocības 
•••• darījumu transakcijas tiek apstrādātas ātrāk 
•••• tiek samazinātas izmaksas (vienkāršots izmaksu process un samazināts iesniedzamo papīra veida dokumentu 

daudzums) 
•••• automātiskā datu importēšana ir precīzāka, nekā manuāla datu ievade 
•••• informācija netiek dublēta 
•••• augstāka drošība datu pārraides laikā 
•••• automatizētais process samazina cilvēku darba apjomu 
•••• lietotājam draudzīgas arhivēšanas iespējas attiecībā uz elektroniskajiem pārskatiem. 

 

AirPlus uzņēmuma konts sniedz arī apdrošinātāja aizsardzību 
Ja darījumu brauciena laikā notiek negadījums, ir svarīgi apzināties, ka apdrošināšana segs visus izdevumus. AirPlus 
uzņēmuma konta piedāvātā ceļojumu apdrošināšana nodrošina aizsardzību iegādātajiem pakalpojumiem – lidojumam, 
automašīnas īres, viesnīcas, u. c. pakalpojumiem. Tas automātiski attiecas arī uz visiem līdzbraucējiem, kuru biļetes tiek 
rezervētas izmantojot AirPlus uzņēmuma kontu. 
 

Apdrošināšanas garantija 
Pakalpojumi, kas rezervēti izmantojot AirPlus uzņēmuma kontu, ietver šāda veida atlīdzību: 

•••• darbspēju zaudējuma gadījumiem 
•••• nāves gadījumiem 
•••• atgriešanās transporta izmaksas, ja medicīniskos nolūkos to ir nozīmējis ārsts 
•••• medicīniskas evakuācijas un atveseļošanās izmaksas 
•••• dienas nauda uzturēšanās izdevumiem slimnīcā 
•••• dienas nauda atveseļošanas periodā 
•••• medicīniska palīdzība un palīdzība ceļojuma laikā 

 
Apdrošināšanas garantija lidojumiem ietver arī braucienu uz/no lidostas. Viss iepriekš minētais ir pieejams, maksājot 100 EUR 
gadā par katru noslēgto līgumu. 
Mēs piedāvājam polises, kurās ir iekļauti biežāk pieprasītie apdrošināšanās veidi. Izvēlieties un pielāgojiet papildu 
aizsardzību katram AirPlus uzņēmuma kontam. 
 

AirPlus uzņēmuma konts ģenerē vienotu, skaidru un precīzu rēķinu 
Vienots rēķins palielina elastību un caurskatāmību, turklāt nav nepieciešama priekšapmaksa. Veiciet apmaksu pēc pakalpojuma 
saņemšanas un jūsu iepriekšnoteiktajos maksājumu veikšanas periodos. 
 

AirPlus rēķini ir pieejami dažādos formātos atbilstoši jūsu vajadzībām 
Standarta formāts nodrošina ātru brauciena informācijas pārskatu, piemēram: 

•••• pirkuma datums un brauciens 
•••• vārds, uzvārds 
•••• biļetes numurs 
•••• klase 
•••• maršruts 
•••• brauciena izmaksas. 

 

Individuāla papildus informācija 
Lai atvieglotu līdzekļu saskaņošanu un piešķiršanu, AirPlus rēķinu var izvērst, iekļaujot tajā līdz pat deviņām 
papildus ailēm. Šis pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar jūsu vēlmēm un tiek sniegts bez maksas. Rēķinā iespējams iekļaut 
šādu informāciju: 
 



•••• iekšējais konts 
•••• izmaksu centrs 
•••• personas ID 
•••• nodala 
•••• pasūtījuma numurs 
•••• galamērķis 
•••• uzskaites vienība 
•••• apstrādes datums 
•••• projekta numurs. 

 
Šī informācija tiek individuāli apkopota pēc rezervācijas veikšanas, norādot rēķinā atsevišķas summu pozīcijas. Tālāk 
informāciju iespējams šķirot pēc specifikācijas.  
 
 

 


