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B2B TOURS 
 

СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

 

Кратко описание 

B2B Tours представлява уеб базирана система, предназначена за туристически 

компании, работещи с неограничен брой агенции на принцип B2B.  

Системата обхваща пълния процес на създаване и резервиране на екскурзии, като 

едновременно дава възможност за следене на приходи и разходи по различни пера: 

 Създаване на типове екскурзии и разпределянето им в график; 

 Въвеждане на разходи по екскурзии; 

 Допълнителни мероприятия извън цената на екскурзията; 

 Резервации за всяка екскурзия – заявка, одобрение, плащане; 

 Следене на приходи, разходи и задължения по агенции, транспортни 

фирми, екскурзии и гидове. 

 

Потребители на системата - възможности 

B2B Tours поддържа следните потребителски акаунти: 

 

1. Администратор: Създава и редактира: 

 Акаунти за достъп на агенции и гидове; 

 Акаунти за въвеждане и следене на информация за транспортни фирми; 

 Екскурзии:  

o Създава типове екскурзии, цени за всеки тип екскурзия; 

o Изготвя график на екскурзиите; 

o За всяка конкретна екскурзия задава: 

 Маршрут; 

 Транспортна фирма, данни за автобус/и, шофьори, транспортни 

разходи; 

 Данни за гид/гидове; 

 Мероприятия; 
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Фиг. 1 

 

 Следене и обработка на резервации. 

 

2. Агенция: Извършва резервации по екскурзии. Системата предлага: 

 Бърз и интуитивен интерфейс за запазване и редактиране на място и следене 

състоянието на резервациите: 

 
Фиг. 2 
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Системата показва текущо състояние на собствените резервации (чакащи одобрение, 

одобрени, върнати за редакция, чакащи анулиране), както и свободните/заетите от 

други агенции места. 

 

 Форма за резервация с фиксирани задължителни полета за въвеждане на 

информация и възможност за последващо допълване на данните. 

 

3. Гид. Въвежда приходи по мероприятия за всяка екскурзия, към която е зададен. 

Достъпва справка Пътен лист и списък Маршрутни точки с брой туристи на 

точка от маршрута. 

 

4. Счетоводител. Въвежда информация за допълнителни приходи и разходи по 

екскурзии (такси за застраховка, митница, магистрала, паркинг и др.) и 

притежава достъп за преглед, печат и експорт на справки: 

 Баланс по екскурзия (приходи и разходи, обединени по пера за конкретна 

екскурзия);  
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 Баланс екскурзии за период (опростена справка приход, разход, печалба от 

екскурзии за избран период от време); 

 Баланс агенции (задължения, приходи, салдо за конкретна агенция или за 

всички, за определен период от време); 

 Баланс транспортни фирми (задължения, приходи, салдо за конкретна 

транспортна фирма за определен период от време); 

 Баланс мероприятия (сумарни приходи от мероприятия по гидове); 

 Invoice hotel (Дължими суми за хотелско настаняване по контингент и 

доплащане). 

 

5. Финансист. Притежава всички права на акаунт счетоводител със следните 

допълнителни възможности: 

 Въвежда информация за издадени фактури от транспортни фирми по 

екскурзии или по автобуси; 

 Въвежда информация за плащане към транспортни фирми; 

 Въвежда Информация за плащане от агенции. 

 

Процес на резервация 

Агенция 

Всяка агенция вижда график с екскурзии, до които има достъп.  
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След избор на екскурзия се зарежда схемата на автобус/и с възможност за избор и 

запазване на място, допълване или коригиране на вече създадени резервации, 

анулиране (фиг. 2). 

 

Администратор 

При записване на резервация от страна на дадена агенция, заявката се показва в 

интерфейса на администратора, като той има възможност за: 

 Преглед на данните от резервацията; 

 Одобряване; 

 Промяна на данните; 

 Връщане на резервацията към агенцията за корекции; 

 Маркиране на резервацията като безплатна; 

 Маркиране като платена; 

 Изтриване на резервация. 
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Допълнителни удобства 

 Показване на суми в BGN и EURO; 

 Задаване на преференциални цени за конкретна агенция; 

 Дублиране на вече създадена екскурзия при създаване на график; 

 Скриване на типове екскурзии за дадена агенция; 

 Безплатни резервации (определят се от администратор при одобрение на 

резервации). 


