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Zakenreizen regelen stressvol?
Het boeken en beheren van zakenreizen kan best ingewikkeld zijn. Er komt namelijk nogal 

wat bij kijken. Hoe houd je het overzicht en de controle? Wij hebben de oplossing: ATPI 

TravelHub™. Een overzichtelijk en gebruikersvriendelijk dashboard dat direct toegang geeft tot 

alle reisgerelateerde tools en gegevens. Ongeacht of ze van ATPI zijn of van een andere partij. Zo 

manage je efficiënt en eenvoudig alle zakenreizen.

Met ATPI TravelHub™ 
regel je moeiteloos al 
je zakenreizen.

Of het nu gaat om boekingen,
prijsvergelijkingen, kostenanalyses, 
het verwerken van declaraties of zelfs 
track and trace oplossingen. Met 
ATPI TravelHub™ werk je efficiënt en 
kostenbesparend, 24/7 en 365/y.

Wat is TravelHub?



Wat kan ATPI TravelHub™ voor jou betekenen? 
ATPI TravelHub™ is de portal voor iedereen die met zakenreizen te maken heeft. Onze expert 

Janneke Wolthuis legt uit hoe het werkt en wat het voor jou kan betekenen.

Regel alle zakenreizen efficiënt  
en eenvoudig
Als je de zakenreizen regelt binnen 
jouw organisatie dan weet je hoeveel 
hierbij komt kijken. Het gaat veel verder 
dan alleen het boeken van een vlucht. 
Je houdt de reiskosten in de gaten, 
weet hoe je hierop kunt besparen, 
zorgt dat reizigers zo veilig mogelijk 
kunnen reizen en bent altijd bereikbaar 
voor last-minute wijzigingen. Maar hoe 
zorg je ervoor dat je alles zo efficiënt en 
eenvoudig mogelijk regelt? ATPI heeft 
hiervoor een goede oplossing: ATPI 
TravelHub™.

Met ATPI TravelHub™ manage je 
zakelijke reizen makkelijk en efficiënt. 
Eén overzichtelijk dashboard 
met toegang tot alle zakelijke 
reisprogramma’s, ongeacht of ze van 
ATPI of een andere organisatie zijn. Hoe 
werkt dit nu precies? Janneke Wolthuis, 
bij ATPI onder andere verantwoordelijk 
voor de uitrol van TravelHub, legt uit 
waarom deze portal een uitkomst is 
voor bedrijven die te maken hebben 
met zakelijk reizen.

Interview



Interview

Wat kan ATPI TravelHub™ voor jou betekenen? 
Altijd toegang tot belangrijke 
informatie voor jou 
ATPI TravelHub™ is een gebruikers-
vriendelijke portal die gekoppeld 
kan worden met de systemen van 
klanten. “Travelmanagers, boekers 
en reizigers hebben ieder hun eigen 
inlog voor de portal. Zo zijn er ook 
verschillende autorisatieniveaus in te 
stellen waardoor iedereen toegang 
krijgt tot de informatie die voor hem of 
haar belangrijk is. Via het account heb 
je overal ter wereld toegang tot tools 
als een online booking tool, uitgebreide 
managementinformatie en bijvoorbeeld 
een traveller tracking tool. Hiermee kun 
je zien waar de reizigers van het bedrijf 
zich bevinden over de hele wereld, 
zodat in geval van nood direct hulp kan 
worden geboden”, zegt Janneke.

Alles bij de hand in één portal 
“Iedereen die zakelijke reizen regelt 
weet hoe ingewikkeld en tijdrovend 
dit kan zijn. Het gaat niet alleen 
om de individuele wensen van de 
reizigers, maar bijvoorbeeld ook 
om de verschillende systemen 
die hiervoor nodig zijn. Je hebt 
vaak voor ieder systeem weer een 
nieuwe inlog nodig en meestal 
communiceren de systemen 
onderling niet waardoor je niet 
altijd over de juiste informatie 
beschikt. Wij merkten dan onze 
klanten behoefte hadden aan 
één overzichtelijk systeem waarin 
alle tools samenkomen en zo is 
ATPI TravelHub™ ontstaan”, vertelt 
Janneke.

“Klanten waarderen 
met name de 

efficiëntie, het gemak 
en het in controle zijn 
door het gebruik van 

ATPI TravelHub™.”



Interview

Wat kan ATPI TravelHub™ voor jou betekenen? 

Klanten waarderen de efficiëntie en het gemak 
Janneke: “Begin april zijn de eerste klanten van ATPI in 
Nederland gestart met het gebruik van ATPI TravelHub™. 
In het Verenigd Koninkrijk maken onze klanten er al 
langer gebruik van en zijn ze erg enthousiast over 
onze portal. Met name de efficiëntie, het gemak en 
het in controle zijn in een omgeving met steeds meer 
aanbieders en complexiteit vinden onze klanten een 
groot voordeel.”

Ook geschikt voor externe tools
In ATPI TravelHub™ is ook ruimte voor 
extra diensten zoals bijvoorbeeld 
een expense managementsysteem, 
een tool voor hotelboekingen, 
visumdienst CIBT en een persoonlijk 

profiel waar reizigers hun gegevens 
kunnen opslaan, zodat ze deze tijdens 
het reizen altijd bij de hand hebben. 
Voor het online booking-gedeelte 
kan onder andere gebruik worden 
gemaakt van Concur en Cytric van 

Amadeus. Bij het maken van een 
boeking zijn de reizigersprofielen 
ingevoerd en kan er - indien gewenst 
- een autorisatieproces worden 
toegevoegd.



Ontdek de voordelen van ATPI TravelHub™
De nieuwe portal biedt veel voordelen. Efficiëntie en gebruikersgemak staan centraal, maar 

daarnaast zijn er nog meer voordelen die het managen van zakenreizen gemakkelijker maken.

Ontdek de voordelen

  Uitgebreide informatie bekijken en bewerken via één  
enkel platform

  Online booking tool voor boekingen door de reiziger zelf voor een 
betere naleving van het reisbeleid, het voorkomen van ‘weglekken’ 
van boekingen en een optimalisatie van de totale duty-of-care 

  Centraal beheer van reizigersprofielen voor alle producten van zowel 
ATPI als voorkeursleveranciers

  Eenmalige aanmeldfunctie en optionele integratie met uw interne 
systemen of platforms 

.  Eenvoudig en veilig beheer van al uw reistools en - 
technologie 

  Eenvoudige, intuïtieve en aanpasbare gebruikersinterface, 
beschikbaar op desktop en tablet

Volledig inzicht in totale 
zakelijke reiskosten en de 
locatie van uw reiziger

Gepersonaliseerde toegang tot systemen, 
producten, functionaliteiten en content voor 
meerdere autorisatieniveau’s, afdelingen of locaties

Integratie en beheer van 
internationale, regionale en 
lokale leveranciers



TravelHub aanbieding: half jaar gratis t.w.v. € 750 ! 
Lijkt het je ook handig om al je zakenreizen eenvoudig te managen  

met ATPI TravelHub™? Profiteer dan nu van onze speciale aanbieding: 

6 maanden gratis

De volgende handige tools zitten standaard in je 
gepersonaliseerde dashboard:

Wil je méér uit ATPI TravelHub™  
halen, dan kun je de volgende  
tools laten implementeren:

Plus: Toegang tot de ATPI Knowledge Hub – de nieuwste 
ontwikkelingen in de markt en artikelen over zakenreizen.

ATPI Analytics™ Online en op elk moment inzicht hebben in 
slimme, grafische analyses

ATPI CrewLink™ Beheer het reismanagementproces van uw 
bemanning in de scheepvaart en energie 
industrie eenvoudig 

ATPI Expensys™ Beheer al uw reiskosten gemakkelijk en 
overzichtelijk

Een half jaar ATPI TravelHub™ 
+ 2 tools 

GRATIS!

Wil je eerst zelf zien hoe het werkt? 
Meld je dan aan voor een gratis online  
demo waarin we laten zien wat alle  
mogelijkheden zijn en wat het voor jou  
kan betekenen.

Online Booking 
Tool

Eenvoudige en snelle integratie van 
bookingtool 

ATPI Traveller 
Tracking System™

Op elk moment weten waar je reizigers zijn, 
24/7 – 365/y

Itinerary Inzicht in het reisprogramma van elke reiziger

Visumdienst: Directe en persoonlijke link naar onze partner 
voor alle visumaanvragen

ATPI eProfile™ Alle relevante reizigersprofielen in een 
handige, gebruikersvriendelijk database   

Airline Check-in Snelle link naar alle luchtvaartmaatschappijen 
voor snel en eenvoudig inchecken van 
reizigers

Weer: Hoe is het weer op jouw bestemming?

Koersconverter: Snelle link naar actuele wisselkoersen

https://info.atpinspires.com/travelhub-contact


ATPI Corporate Travel is een internationale marktleider in zakelijk reismanagement. Met een 
spreiding van eigen en partnerkantoren op meer dan 100 locaties wereldwijd bieden we toon-
aangevende oplossingen aan op het gebied van boekingstools en gespecialiseerde  
kennis voor de energie-, scheepvaart en offshore sector. Onze filosofie is dat wij onze klanten 
ontzorgen op het gebied van zakelijke reizen. We kijken niet alleen naar de reis zelf maar ook 
naar bijbehorende oplossingen, managementprocessen en –informatie. 

Wil je meer weten over ATPI TravelHub™ ? Meld je dan aan voor een gratis demo via: 

www.atpi.com/nl-travelhub

Dominique de Weerd, Sales Manager
Mobiel: +31 (0) 627008041
Email:   dominique.deweerd@atpi.com
LinkedIn

Janneke Wolthuis, Account Manager
Mobiel:  +31 (0) 620113503
Email:  janneke.wolthuis@atpi.com
LinkedIn

Integrating technology  

to help your business travel 

smarter and smoother. 

http://www.atpi.com/nl-travelhub
https://www.linkedin.com/in/dominiquedewilde
https://www.linkedin.com/in/janneke-wolthuis-79195022/
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