أكواد جياتا ألمتعددة (جياتا مالتيكودز)
والتحض� الخاصة بك – وفر عىل نفسك
استعن بالخدمات المتخصصة ف ي� جميع أمور التخطيط
ي
ت
ال� تتكبدها!
تكاليف العمالة وحجم الشكاوى والمبالغ ي
أكواد جياتا ألمتعددة (جياتا مالتيكودز) هي خدمة ألبحث والمطابقة ت
أل� وتقدم لك
متم�ا وحماية بسيطة ومنظمة للبيانات أ
الساسية الخاصة بفندقك .ومن ثم فهي
تعريفًا ي ز ً
ف
ف
تساعد عىل تجنب أخطاء المطابقة للفندق والتكرار ي� الحجز الخاص بك أو ي� نظام
ين
المتنوع�.
كب�ة من الموردين
التوزيع ،ال سيما إذا كنت تعمل مع مجموعة ي
ف
و� سبيل الوفاء بمثل تلك المتطلبات المعقدة ،قامت جياتا بعمل قاعدة البيانات أكواد
ي
أ
ت
بالضافة إىل
وال� تتألف من أكواد جياتا الساسية إ
جياتا ألمتعددة (جياتا مالتيكودز) ،ي
الوحدات االختيارية آ
التية :أكواد الموردين ش
وال�كات السياحية ،وأكواد جياتا الجغرافية

(جياتا جيوكودز) ،وعناوين الفنادق التابعة لجياتا والفنادق التابعة لسالسل أو مجموعات
الفنادق .يمكن للعمالء ف ي� قاعدة البيانات تلك الحصول عىل تخطيطات لما يقرب من 500
مورد ،ومن ضمنهم أماديوس وإكسبيديا إيه إه إن ،وجيه ت ي� إيه ،وهوتلبيدس ،وشبكة
ين
الكث� .كما يتم تحديث جميع البيانات
وغ�ها ي
بريسل� بار نت� ،وسابر وتوريكو وترافلبورت ي
باستمرار والعمل عىل توسعة نطاقها.

أكواد جياتا

فند� محدد (معرف ش�كة جياتا أ
ق
الم) • المدينة • الوجهة • البلد
•  838,000معرف فندق فريد •  2,200مجمع ي
•  467,000مرفق مصنف بعدد النجوم • مطارات

أكواد الموردين
ش
وال�كات السياحية
•  58,1مليون كود فندق
•  500موفر للمحتوى

أكواد جياتا الجغرافية
(جياتا جيوكودز)

ث
إحدا� خط
• 825,000
ي
عرض وطول
• مستويات دقة مختلفة
(المستوى  = 1الباب
أ
المامي للفندق)

عناوين الفنادق
التابعة لجياتا
•  770,000عنوان فندق
• حيثما أمكن :رقم
الهاتف والفاكس
والعنوان عىل الويب
لك� ن
ال ت
و�
ال�يد إ
وعنوان ب
ي

انتسابات سالسل
الفنادق
•  90,000فندق من
سالسل ومجموعات
الفنادق الدولية

التال معرفة المزيد من المعلومات عن أكواد جياتا ألمتعددة (جياتا مالتيكودز):
تستطيع من خالل الموقع ي
لك� ن
ال ت
و� عىل العنوانsales@giata.com :
www.giata.com/multicodes/
يد
ال�
ع�
معنا
التواصل
يمكنك
أو
إ
ب
ب
ي

