
椀吀伀唀刀匀夀匀
吀栀攀 猀洀愀爀琀 琀漀甀爀 䴀愀渀愀最攀洀攀渀琀 猀礀猀琀攀洀

匀甀挀挀攀猀猀 圀 椀琀栀 漀甀爀 倀爀漀



Hầu hết các công ty du lịch đều cần một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh để quản lý công việc hàng ngày các 
phòng ban và nhân viên để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Hệ thống PNG-TMS(ITOURSYS) là hệ thống tổng thể 
trong cả chu trình khép kín cho các công ty du lịch xuyên suốt các hệ thống Marketing, Bán hàng , Đặt dịch vụ , 
Điều hành và kế toán. ITOURSYS  giúp giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công, nhanh chóng chính xác khi thực 
hiện các công đoạn trong quá trình đưa ra dịch vụ cho khách hàng. Quan trọng hơn ITOURSYS (PNG - TMS) hoàn 
toàn giải quyết được vấn đề về chi phí đầu tư và sự phù hợp với yêu cầu riêng của từng Doanh nghiệp.  Qua đó 
giúpgiúp doanh nghiệp có cơ hội áp dụng được Công nghệ quản lý tiên tiến từ đó đưa doanh nghiệp phát triển nhanh 
mạnh hơn.

iTOURSYS
The smart tour Management system



ĐẦY ĐỦ.
•Đầy đủ về chức năng.
•Đầy đủ mô hình nghiệp vụ.
•Đầy đủ cơ chế kiểm soát.
•Đầy đủ cơ chế phân cấp.

CỘNG TÁC.
•Kết nối các thành viên
 doanh nghiệp.
•Kết nối với hệ thống mua bán.
•Kết nối với các tổ chức khác.
•Làm việc mọi lúc mọi nơi.

TÍCH HỢP.
•Tích hợp emails.
•Mở rộng liên kết hệ thống 
 khác (IVRs, SMS v.v..).

LINH HOẠT.
•Triển khai 1 phần hoặc toàn bộ.
•Phù hợp với nhiều loại hình 
 doanh nghiệp.
•Doanh nghiệp tự định nghĩa dữ liệu.
•Phân tán trên nhiều nền tảng.

THÔNG MINH.
•Tối ưu hóa các nghiệp vụ.
•Các cơ chế kiểm tra chéo.
•Tối giản các thao tác thừa.
•Cảnh báo các lịch làm việc.

ITOURSYS
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