
ATPI TravelHub™

Efficiënter reizen met 
behulp van geïntegreerde 
reistechnologie

Het boeken en beheren van zakenreizen is de afgelopen jaren steeds 

complexer geworden. Soms boekt u reisonderdelen rechtstreeks bij 

de leverancier en soms verloopt alles via uw reisagent. Er zijn veel 

verschillende tarieven voor vluchten en hotelkamers en ook de komst van 

nieuwe spelers in de markt maakt het er niet eenvoudiger op. 

Het managen van zakenreizen is een versnipperd en ingewikkeld proces 

geworden waardoor het steeds lastiger is om overzicht te houden en 

‘in control’ te blijven. Tel hierbij op dat er inmiddels een heel nieuwe 

generatie boekers en reizigers is met eigentijdse eisen en u begrijpt dat 

ATPI op zoek is gegaan naar een nieuwe benadering van zakenreizen. 

We introduceren ATPI TravelHubTM; een platform met geïntegreerde 

reistechnologie. De oplossing om uw zakenreizen efficiënt en eigentijds 

in te richten en te beheren. 

Wij brengen u verder met ATPI TravelHubTM



Meer informatie
Voor meer informatie ga naar www.atpinspires.com 

of neem direct contact met ons op via 

customersupport.nl@atpi.com.

Onze oplossing

ATPI TravelHubTM biedt u toegang, controle 
en beheer van uw totale reisbeleid. Via het 
dashboard hebben gebruikers direct toegang tot 
al uw reisgerelateerde tools, technologieën en 
gegevens van hun persoonlijke profiel, ongeacht 
of deze diensten worden geleverd door ATPI of 
een derde partij. Het dashboard is overzichtelijk 
en zeer gebruikersvriendelijk. 

Ook integratie van uw eigen, interne systemen 
is snel en eenvoudig geregeld. Het volledige 
reisproces, van aanvraag en autorisatie tot 
boeking en analyse verloopt zo gemakkelijk 
en efficiënt. ATPI TravelHubTM bespaart u niet 
alleen tijd en geld, maar stelt u ook in staat snel 
beslissingen te nemen op basis van heldere, 
realtime informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de 
veiligheid van uw reizigers optimaliseren door 
voor, tijdens en na de reis uw reisbeleid aan te 
passen waar nodig. 

Over ATPI Corporate Travel
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 
toonaangevende 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. 

Uw voordelen

Uitgebreide informatie bekijken en bewerken via één enkel 

platform en volledig inzicht in totale zakelijke reiskosten en 

de locatie van uw reiziger

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

Eenvoudig en veilig beheer van al uw reistools 

en -technologie

Eenvoudige, intuïtieve en aanpasbare gebruikersinterface, 

beschikbaar op desktop en tablet 

Centraal beheer van reizigersprofielen voor alle producten van 

zowel ATPI als voorkeursleveranciers

Gepersonaliseerde toegang tot systemen, producten, 

functionaliteiten en content voor meerdere autorisatieniveaus, 

afdelingen of locaties

Integratie en beheer van internationale, regionale en lokale 

leveranciers

Eenmalige aanmeldfunctie en optionele integratie met uw 

interne systemen of platforms


