
و  کلیه  خدمات  ر ز فراز »سی. آر.اس« یک سامانه  جامع آنالین و  تحت وب، برای جستجو  و  ر

و  محصوالت ســفر  برای مؤسســات گردشــگری و مســافرتی است. فراز ســی. آر.اس سامانه ای 

پویاســت کــه مجموعــه  غنــی محصــوالت و خدمــات آن )هتــل در سراســر جهــان، بلیــت هواپیمــا، 

قطـــار  و  اتوبــوس، ترانســـفر  و  بیمــه  مســافرتی( همــواره بــه صــورت آنالیــن در دســترس اســت.

یرمجموعه  سفرهای  فراز  سی. آر.اس با کوله باری از تجربه در بازار B2B  گردشگری ایران، ز

کهکشــانی اســت کــه تأمین کننــده  خدمــات و محصــوالت ســفر  بــرای بســیاری از آژانس هــای 

معتبــر ایــران اســت و بــا گــرد هــم آوردن تیمــی از متخصصــان خبــره، جــوان و  خــالق توانســته 

رســانی کنــد. وز اســت بــا تالشــی خســتگی ناپذیر  ایــن ســامانه را  راه انــدازی، نگهــداری و به ر

وه از هــر فرصتــی بــرای ارتقــای ایــن ســامانه و خدمــات آن اســتفاده می کننــد و همــواره در   ایــن گــر

د و اثربخشــی ســامانه هســتند. ایــن مجموعــه همچنین برای پشــتیبانی  رســانی و بهبــو وز پــی به ر

د در هــر زمــان آمادگــی دارد.  و  پاســخ گویی بــه ســؤاالت و نیازهــای مشــتریان خــو

   فـــــــراز ســی.آر .اس 
زهـا   فـراتـر از مـــــر
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ویـــژگـی هـــای فـــــراز سی.آر .اس

    پشتیبانی
د،  در هــر مجموعــه، از جملــه سیســتم هایی کــه جهــت جلــب رضایــت مشــتریان راه انــدازی می شــو

مراکــزی بــرای ارتبــاط بــا ایشــان و پشــتیبانی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت پاســخگویی صحیــح و مناســب 

از  اســتفاده  بــا  و  عزیــزان  ایــن  بــا  دوســویه  ارتبــاط  برقــراری  ســی. آر.اس ضمن  مشــتریان، فراز  بــه 

د گام بــردارد.  ابزارهــای نویــن ارتباطــی توانســته اســت در راســتای افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان خــو

د، داشــتن اطالعــات جامــع و  آنچــه باعــث موفقیــت مــا در جلــب رضایــت تمــاس گیرنــدگان می شــو

کارآمــد و اشــراف کارشناســان خبــره مرکــز،  بــه نیازهــای مختلف آن هــا و همچنین پشــتیبانی به صورت 

د. 24 ســاعته اســت کــه همگــی گامــی در جهــت رفــع نیــاز مشــتریان در هــر  زمــان و مــکان خواهــد بــو

    دسترسی و اطمینان کامل 
هتــل  و  و هواپیمــا  قطــار  بلیــت  بــه  زمانــی، در  فــراز ســی. آر.اس دسترســی  هــر  و  هــر مقصــد  بــرای 

و  ســلیقه ها  بــا  خــود  مشــتریان  اختیــار  در  را  گزینه هــا  بهتریــن  می توانیــد  اســت.  تضمین شــده 

نیازمندی هــای گوناگــون قراردهیــد؛ وقتــی بلیــت یــا هتلــی انتخاب شــد، بــا پرداخت آنالیــن، درهمان لحظه 

خریــد آن 1۰۰ درصــد قطعــی می شــود. تمامــی گزینه هــای فــراز ســی. آر.اس دارای همیــن ویژگــی هســتند. 

    جامعیت و یکپارچگی 
فــراز ســی. آر.اس، پنلــی آنالیــن در اختیــار شــما قــرار می دهــد کــه دربرگیرنــده دنیــای بیکرانــی 

از محصــوالت و خدمــات ســفر اســت. در ایــن پنــل ســبد کاملــی از محصــوالت و خدمــات 

داخلــی و خارجــی یکجــا جمــع شده اســت تــا تمــام نیازهــای شــما را پوشــش دهــد. در همیــن 

و کنیــد و پرداخــت کنیــد.  ر ز یــد، جســت وجو کنیــد، ر پنــل هرچــه را نیــاز دار

    تجربه و اعتبار 
د را بــا فــراز ســی. آر.اس بــا اعتمــاد آغــاز کنیــد. شــما بــا پشــتیبانی شــرکت  تجربــه  همــکاری خــو

بیــات مــا در بــازار گردشــگری ایــران و دنیــا حســاب  وی تجر ســفرهای کهکشــانی، می توانیــد ر

وه ســرمایه گذاری  یــادی از مراکــز  معتبــر  دولتــی و خصوصــی از جملــه شــرکت گــر کنیــد. تعــداد ز

رگانــی ایــران، شــرکت  میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایــران )ســمگا(، بانــک گردشــگری، اتــاق باز

یافــت می کننــد.  د را از ســفرهای کهکشــانی در ســرمایه گذاری ایــران و … خدمــات مســافرتی خــو

همچنیــن ایــن مجموعــه بــا تأمیــن خدمــات و محصــوالت ســفر  بــرای بســیاری از  آژانس هــای 

مســافرتی کشــور، تجربــه باالیــی در بــازار B2B دارد. 
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    سهولت استفاده 
یــد. ســامانه بــرای  د بــه  کار بگیر شــما می توانیــد به راحتــی ســامانه فــراز ســی. آر.اس را در مجموعــه خــو

یــد بــرای شــما تعییــن نکرده اســت و پرداخــت آنالیــن  دیتــی ایجــاد نمی کنــد؛ حتــی حداقــل خر شــما محدو

بــا کارت هــای عضــو شــتاب هــم کار شــما را آســان تر  می کنــد. در عیــن حــال، ســامانه فــراز ســی. آر.اس 

نیــازی بــه امکانــات نرم افــزاری و ســخت افزاری ویــژه نیــز نــدارد. همچنیــن اســتفاده از آن نیــازی بــه 

ینه هــای گــزاف نــدارد.  یرســاخت ها و هز ز

    دسترسی آنالین
و تــا پرداخــت( بــه طــور  ر ز در ســامانه فــراز ســی. آر.اس همــه  فرایندهــای پــردازش )از جســتجو و ر

یــق ایــن  ون در یــک بســتر، مبتنــی بــر  وب و کامــال آنالیــن صــورت می پذیــرد. از طر پیوســته و مــوز

ســامانه آژانس هــای گردشــگری و مســافرتی بــه یــک پنــل آنالیــن دسترســی داشــته و تمــام فرایندهــای 

د و دیگــر هیــچ فراینــد دســتی  در کار  یــد و پرداخــت در ایــن پنــل انجــام می شــو و، خر ر ز جســتجو، ر

فــراز  کــه  آنجــا  از  به عــالوه،  می شــوند.  انجــام  شــتاب  شــبکه   یــق  طر از  پرداخت هــا  تمــام  نیســت. 

ســی. آر.اس یــک ســامانه کامــاًل تحــت وب اســت، نیــازی بــه نصــب هیــچ نــوع نرم افــزاری نــدارد.

    اتصال به DMC ها 
ایــن ســامانه بــا اتصــال بــه DMC هــای متعــدد در سراســر دنیــا، 

اقامــت در هتل هــا در اختیــار شــما  بــرای  را  ینه هــای بیشــماری  گز

می گــذارد. بــرای هــر مقصــد در هــر کجــای ایــران یــا هــر کجــای دنیــا، 

ــن  ی ــا بهتر ــلیقه ها و ب ــه س ــردن هم ــی ک ــرای راض ــدد ب ــای متع ینه ه گز

د کــه  قیمت هــا در اختیــار شماســت. آن قــدر دســتتان پــر خواهدبــو

ــا امیــد نخواهیــد شــد.  هرگــز  ن

    کمیسیون آژانس ها 
وابــط  زش هــای فــراز ســی. آر.اس بــر منافــع متقابــل و ر اســاس ار

یــد محصــوالت مــورد نظــر  برد-بــرد اســت. بــه همیــن دلیــل، خر

شــما از ایــن ســامانه عــالوه بــر مزایــای متعــددی کــه دارد، شــامل 

وش  بــا قیمت هــای مناســب، فــر یافــت کمیســیون نیــز هســت.  در

د  ســو حاشــیه  کمیســیون،  یافــت  در بــا  و  یــد  ببر تــر  باال را  د  خــو

د ببخشــید.  یــن شــکل بهبــو د را بــه بهتر خــو

    قیمت های مناسب 
فــراز ســی. آر.اس قصــد دارد محصــوالت را بــه بهتریــن و مناســب ترین 

قیمــت بــرای شــما فراهــم کنــد. این قیمت هــا بــرای آژانس های مســافرتی 

ــه آن هــا  ــد ب ــوده و  می توان و  مؤسســات گردشــگری بســیار ســودمند ب

وازهــای  پر بهبــود ببخشــند.  را  تــا حاشــیه ســود خــود  کنــد  کمــک 

کم هزینــه LCC  نیــز  در ســامانه قابــل جســتجو هســتند. هزینه هــا را 

وشــید! وشــید و  بیشــتر بفر زان تــر  بفر کاهــش دهیــد، ار
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وازهای داخلی      پر
وازهــای چارتــری و سیســتمی( در ســامانه فــراز ســی. آر.اس  بلیــت  تمامــی خطــوط هوایــی داخلــی ایــران )پر

وازهــای تمــام خطــوط هوایــی داخلــی، ایــران ایــر،  یــد آنالیــن هســتند. پر د و قابــل جســتجو  و خر موجــو

ــترس  ــه در دس ــن و همیش ــای مطمئ وازه ــا پر ــد ت دن ــامانه موجو ــر و… در س ــم ای ــر، قش ــش ای ــان، کی ماه

ــد. د فراهم کنی ــو یان خ ــتر ــرای مش ب

وازهای خارجی      پر
دسترســی بــه گنجینــه ای ارزشــمند از پروازهــای معتبرتریــن خطــوط هوایــی دنیــا، در ســامانه فــراز  ســی. آر.اس در 

وازهــای تمــام ایرالین هــای معتبــر دنیــا، لوفتهانــزا، ایرفرانــس، امــارات،  اختیــار شماســت. می توانیــد در پر

و و  ر ز یشــی، آلیتالیــا، عمــان ایــر و… جســتجو و بــه صــورت آنالیــن و درلحظــه ر خطــوط هوایــی ترکیــه، اتر

واز مناســب بــرای هــر مقصــدی تضمیــن شده اســت.  پرداخــت کنیــد. یافتــن پــر

 LCC وازهای     پر
یــن قیمــت )Low Cost Carriers( را در ســامانه فــراز ســی. آر.اس جســتجو  وازهایــی بــا کم تر می توانیــد پر

وازهــای Travel Fusion در ســامانه قابــل ارائــه می شــوند. هیــچ مســافری، حتــی  و کنیــد. تمــام پر ر ز و ر

وازهــا هســتند، دســت خالی از پورتــال آژانــس شــما بــاز نمــی گردنــد. یــن پر زان تر کســانی کــه بــه دنبــال ار

د را بــا قیمت هایــی کــه جــای دیگــری نخواهندیافــت، شــگفت زده کنیــد. یان خــو مشــتر

خدمات فــراز سی.آر .اس
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    ترانسفر  و بلیت اتوبوس داخلی 
یــن قیمت هــا، بــه  یــن اتومبیل هــا و بهتر یــد خدمــات ترانســفر بــا بهتر امــکان جســتجوی آنالیــن و خر

ــامانه  ــن س ــق ای ی ــد از طر د دارد. می توانی ــو ــی. آر .اس وج ــراز س ــامانه  ف ــادی و VIP در س ــورت ع ص

د بلیــت اتــوبـــوس تهـــیه کنیـــد.  یان خــو از تمــام نقـــاط و بــه تمــام مقاصــد داخــل کشــور بــرای مشــتر

    بیمه  مسافرتی
د  یــد آنالیــن بیمــه مســافرتی از پرتــال فــراز ســی. آر .اس، آرامــش خاطــر  را بــه مســافران خــو بــا خر

یــن  یــن شــرایط و بهتر ــا بهتر ــا همــکاری شــرکت بیمــه  ســامان، بیمه هــای مســافرتی ب ــم کنیــد. ب تقدی

د لــذت ببرند!  د بگوییــد بــدون دغدغــه، تنهــا از ســفر خــو قیمــت در اختیــار شماســت. بــه مســافران خــو

و  هتل های داخلی  ر ز     ر
و اتــاق در هتل هــای شــهرهای مختلــف سراســر ایــران نیــز  بــه راحتــی و بــا امــکان جســت وجوی   ر ز ر

ینه هــا را بــه  یــن گز یــن قیمــت، متنوع تر دل خــواه فراهــم اســت. در همــه  شــهرهای ایــران، بــا بهتر

یــد آنالیــن از  ــا خر د معرفــی کنیــد و اقامتــی خاطــره انگیــز  و آسایشــی مثال زدنــی را  ب یان خــو مشــتر

فــراز ســی. آر  .اس بــرای آن هــا فراهــم کنیــد.

یلی داخلی      سفر  های ر
مجموعــه بلیت هــای قطارهــای رجــا بــرای مقاصــد مختلــف گردشــگری در ایــران بــرای یــک ســفر زمینــی 

ــای  ــد بلیت ه ی ــا خر ــت. ب ــافران تان اس ــما و مس ــار ش ــفر در اختی ــن س ــز در حی ــر دل انگی ــای مناظ و تماش

یبــای ایــران راهــی مقاصــد  د را از میــان جنگل هــا، کویرهــا و کوهســتان های ز آنالیــن، مســافران خــو

ــر و دیدنــی کنیــد.  دلپذی

یلی خارجی      سفر  های ر
طیــف گســترده ای از بلیت هــای قطــار در مقاصــد پرطرفــدار دنیــا در فــراز ســی.آر .اس در اختیار شماســت 

ینــی، تنــوع و راحتــی را در ســفرهای زمینــی خاطــره انگیــز بــه نقــاط دیدنــی دنیــا، بــه مســافران  زش آفر تــا ار

وپــــا، بریتانیــا، اســکاندیناوی، ژاپـــن، استرالـیـــا،  هدیــه کنیــد. امــکان جســتجو  و خـریـــد آنالیــن بلیــت در ار

د باشید.  د دارد تا بتوانیـــد پاسخـگـــوی نیازها و سلیقه های مشتریان خو آمـــریکای شمـــالـــی و غیره وجو
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شبکه یکپارچه فراز سی . آر . اس
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 B2B پنل آنالین

ثبت لحظه به لحظه  تمام فعالیت ها با جزئیات  د در پنل یف حساب های کاربری متعدد برای کارکنان خو امکان تولید انواع گزارش ها  تعر

دسترسی به سبد کاملی از محصوالت و خدمات داخلی و خارجی پنلی آنالین با دنیای بیکرانی از محصوالت و خدمات سفر 
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وش آنالین محصوالت در وب سایت آژانس  امکان فر

ویشن آنالین 24ساعته در وب سایت آژانس ر ز امکان ر

یز مستقیم به حساب آژانس ونیک و وار اتصال به درگاه پرداخت الکتر

وش فراز سی آر اس  اتصال آنالین به سامانه  فر

صدور آنی بلیت و ووچر هتل به نام آژانس 

و آنالین بیش از 6۰۰هزار هتل )55میلیون اتاق( و 9۰۰ ایرالین در سراسر  دنیا  ر ز ر

صدور آنالین بیمه های مسافرتی

و آنالین قطارهای داخلی و خارجی  ر ز ر

و آنالین بلیت اتوبوس های بین شهری  ر ز ر

و آنالین هتل های داخلی  ر ز ر

امکان صدور آنی بلیت های سیستمی و چارتری داخلی 

 )Travel Fusion وازهای خارجی )بلیت های امکان صدور آنی بلیت های پر

دگاهی  و و ترانسفر فر ر ز امکان ر

وج از کشور  امکان پرداخت عوارض خر

وش آنالین  یف پکیج تور در وب سایت و فر امکان تعر

˝White Label˝  ویس سر

کلیه خطوط هوایی بیش از 7000 هتل

تیم پشتیبانی متخصص DMC 30 بیش از



    پرتال فراز سی. آر . اس 
یــن  بهتر د،  خــو و   ر ز ر و  جســت وجو   آنالیــن  کامــاًل  و  پیشــرفته  سیســتم  بــا  اس   . آر  ســی.  فــراز  پرتــال 

دگاهــی،  و و هتــل، بلیــت هواپیمــا و بلیــت قطــار، بلیــت اتوبــوس، ترانســفر  فر ر ز تأمین کننــده خدماتــی ماننــد ر

یــان تــور  و آژانس هــای مســافرتی اســت. شــما بــا در اختیــار گرفتــن  بیمــه مســافرتی، هتــل و ...  بــرای مجر

وش آنالیــن خدمــات و محصــوالت ســفر  را بــه  پرتــال فــراز ســی. آر . اس می توانیــد ســامانه جســت وجو  و فــر

یــر  د اضافــه کنیــد. اگــر آژانــس شــما دارای وب ســایت باشــد، می توانیــد پرتــال را بــه صــورت ز مجموعــه  خــو

ده و مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. همچنیــن می توانیــد بــرای تک تــک کارکنــان  ســایت آدرس فعلــی فعــال نمــو

وش را انجــام دهنــد.  یــق آن کار فــر یــف کنیــد، تــا از طر د در پرتــال یــک حســاب کاربــری تعر خــو

xml ویس     سر

امکان جستجوی آنالین در دنیایی

 از محصـــوالت و خــــدمـات سفـــــــر

ویس امکان ارائه وب سر

وش آنـــالیــــن  امــــــکان فـــــــــــر

محصوالت در وبسایت شما

ویس     وب سر
وب ســرویس بــه هــر دو طــرف ســرور و کالینــت اجــازه می دهــد یــک ارتبــاط اســتاندارد و  روشــن و  مشــخص داشــته باشــند.

وب ســرویس ها وابســته بــه سیســتم عامــل و زبــان برنامــه نویســی خاصــی نیســتند و در واقــع بــرای همیــن به وجــود آمــده انــد کــه 

ولــه را فقــط در چنــد مــورد خــاص بــه یکدیگــر متصــل کنیــد ابــزاری بــرای ایــن  زمانــی کــه شــما می خواهیــد دو نــرم افــزار کامــال ایز

وز بســیار شــاهد ایــن موضــوع هســتید کــه وب ســایت خاصــی مــورد عالقــه شماســت  کار داشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال، امــر

ویس  و  زمــان ســر  زدن بــه آن را نداریــد، ولــی App  یــا نــرم افــزار موبایــل آن را در اختیــار داریــد. اینجاســت کــه ابــزار وب ســر

نمایش دهــد. وز  بــه ر را   اطالعــات  و  کــرده  برقــرار  ارتبــاط  آن ســایت  ور  بــا ســر افــزار موبایــل شــما  نــرم  تــا  اســت  باعــث شــده 

ــرای هــر کالینــت شــرایط خــاص خــود را در چهارچوب هــای مشــخص و نســبتا  امــن ایجــاد کــرد. ــوان ب از طریــق وب ســرویس ها می ت
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    سامانه  تیکتینگ 
عــالوه بــر ســامانه  پشــتیبانی تلفنــی که کارشناســان آن 24ســاعته و بــدون تعطیلی آماده 

پاســخ گویی و مرتفــع کــردن مشــکالت شــما هســتند، یــک ســامانه  تیکتینــگ نیــز بــرای 

پشــتیبانی در فــراز ســی. آر . اس در نظــر گرفتــه شده اســت. در ایــن ســامانه می توانیــد 

د را بــه صــورت کتبــی در پرتــال ثبــت کنیــد. کارشناســان  مشــکالت و پرســش های خــو

رســی مــی کننــد و در اســرع وقــت از طریــق ایمیــل پاســخ  مرکــز پشــتیبانی مــورد را بر

شــما را خواهنــد داد. بــه ایــن شــکل تمــام مکاتبــات شــما بــا ســامانه بــه صــورت کتبــی 

وم مجــددًا بــه آن مراجعــه کنیــد.  و مســتند ثبــت خواهدشــد و می توانیــد در صــورت لــز
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