
Altijd zicht op de locatie van jouw reizigers 
zoeken, volgen, communiceren en 
rapporteren

Op dit moment bevinden je reizigers zich op locaties in alle 
delen van de wereld. Maar weet je precies waar? Welke 
factoren zijn van invloed op hun veiligheid en welzijn? Als 
gevolg van de globalisering zijn de risico’s rond zakenreizen 
niet langer beperkt tot ver afgelegen locaties. Daarmee is 
het belangrijker dan ooit om voortdurend op de hoogte te 
blijven van de locatie van reizigers.

Met het ATPI Traveller Tracking System™ kan je de locatie van reizigers bepalen en volgen 
en met hen communiceren wanneer dat maar nodig is. Dat kan gaan om een simpele 
bevestiging dat ze veilig op hun bestemming zijn aangekomen tot crisiscommunicatie in 
noodsituaties. Zo kan je reizigers van optimale ondersteuning voorzien.

TRAVELLER TRACKING SYSTEM™

www.atpi.com

JE DOELSTELLINGEN
–   Reizigers efficiënt lokaliseren en volgen, met name in noodgevallen
–  Eenvoudige en betrouwbare 24/7 toegang tot informatie
–  Communicatie met reizigers over hun welzijn
–  Reductie en preventie van risico’s rond zakenreizen
–   Het vastleggen van een audit trail voor de communicatie in het kader 

van je zorgplicht



Over ATPI Corporate Travel
ATPI Corporate Travel (een onderdeel van de ATPI Group) is 
een internationale marktleider in zakelijk reismanagement. We 
werken proactief met onze klanten samen aan de ontwikkeling 
van maatoplossingen die aansluiten op de bedrijfscultuur en 
bijdragen aan de realisatie van zakelijke doelstellingen. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via   
hallo@atpi.com of ga naar www.atpi.com

Jouw voordelen

ONZE OPLOSSINGEN
De intuïtieve grafische kaart van het 
ATPI Traveller Tracking System™ toont 
je precies waar reizigers zich bevinden 
en welke risico’s van toepassing zijn op 
hun bestemming. De risico-informatie 
wordt voortdurend bijgewerkt en 
geverifieerd op basis van een breed 
scala aan bronnen.

Met één klik kun je nadere informatie 
opvragen over onder meer 
reistrajecten en meldingen. Het 
grote aantal zoekfilters maakt het 
eenvoudig om een gepersonaliseerd 
overzicht te creëren van alle 
informatie die je nodig hebt. Dit is 
mogelijk voor steden, luchthavens, 
risico’s, reizigers, vluchten, hotels en 
datumreeksen. Via de ingebouwde 
e-mail- en SMS-functies kun je direct 
contact opnemen met individuele 
of groepen reizigers. En de vooraf 
gedefinieerde templates stellen je in 
staat om snel actie te ondernemen in 
noodsituaties.

Het ATPI Traveller Tracking System™ 
is inzetbaar op pc’s en mobiele 
apparaten. Dit maakt de oplossing 
ideaal geschikt om 24/7 te voldoen 
aan je zorgplicht ten aanzien van 
reizigers.

Optimale mogelijkheden om te 
voldoen aan je zorgplicht en reizigers 
en het management gemoedsrust te 
bieden

Automatisch geactualiseerde 
risicodata, geverifieerd op basis van 
uiteenlopende informatiebronnen

Directe communicatie met reizigers in 
nood

Gedetailleerde, makkelijk inzetbare en 
optimaal aanpasbare informatie

Een volledige audit trail voor alle 
communicatie met reizigers

Mogelijkheden voor risicoreductie 
in het voorkomen van persoonlijke, 
financiële en reputatieschade

24/7 toegankelijk voor gebruikers 
binnen alle wereldwijde vestigingen

Een betaalbare oplossing


