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Yalla Tour
الرحالت  وحجز  لعرض  خصيصا  صمم  متكامل  تقني  سياحي  نظام  هو 

المنظمة  الشركات   إحتياجات  جميع  االعتبار  بعين  األخذ  مع  السياحية، 

بشكل احترافي وسريع وذلك لتوفير الوقت والمساعدة في متابعة سير 

أو  اإللكتروني  الموقع  طريق  عن  وذلك  بدقة  الحجوزات  و  العمليات 

األجهزة الذكية



نظام ذكي يقوم بتغطية كافة النواحي المتعلقة بنظام 

أو  لألفراد  الحجز  من   (Front Office) األمامية  المكاتب 

المجموعات مع متابعة خط سير الرحلة و حالة السكن (إن 

وجد). 

سحابية  ملفات  في  العمالء  بيانات  حفظ  يتم  كذلك 

إمكانية  النظام  يتيح  كما  إليها،  الوصول  لسهولة 

تحميل تقارير إدارة الرحالت في أي وقت وعلى 

مدار الساعة.
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 Yalla Tour يتيح إستخدام نظام
التحكم في:

خط سير جميع الرحالت.

إدارة عمليات الدفع اإللكتروني. 

بشكل  العمالء  بيانات  بجميع  االحتفاظ 
أوتوماتيكي.

وإدارة  الرحلة  حول  التفصيلية  المعلومات 
العمالء وعمليات الحجز.

حسب  ومرنة  سهلة  إستخدام  واجهة 
احتياج الشركة المنظمة.
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إدارة خط سير الرحلة – في لوحة تحكم واحدة

Yalla Tour تضمن لعمالئك جودة عالية وتجربة مستخدم سهلة وممتعة يستطيع العميل من خالل 
التطبيق    أو  الموقع  صفحة  في  الرئيسية  التحكم  لوحة  بإستخدام  والدفع  الرحلة  عن  البحث  النظام 

المخصص لشركتك. يال تور مجهز لمتابعة الحالة اليومية النهائية للرحلة .

Yalla Tourيسمح لك وللعميل متابعة خط سير الرحلة وحالتها وتحديد نوع الفئة والخيارات المالئمة 
بشكل منظم وواضح.



 يتيح إستخدامك لنظام Yalla Tour اإلستفادة من مزايا عديدة 
منها التحكم في إدارة حسابك عن بعد 24/7

إضافة الشعار الخاص بالشركة المنظمة
 مع النبذة التعريفية. 

 

تنظيم وتيسير طرق الدفع اإللكتروني.

إمكانية تسعير الرحالت وتعديلها بخطوات
بسيطة من خالل لوحة التحكم.

إرفاق الصور لكل رحلة بشكل منفصل.

إمكانية األعالن عن الرحلة بالتفاصيل. 

إمكانية طرح كل رحلة بشكل منفصل مع
 إرفاق التفاصيل.

او   Google عبر  التسجيل  للعميل  يتيح 
Facebook  او Apple  مما يسهل عملية 

الدخول بسهولة .



سرية  بكلمات  مزود  النظام 
البيانات  سرية  على  للحفاظ 

الخاصة بالعمالء.

وتفصيلية  تحليلية  تقارير 
عن الرحالت حتى يتسنى 
لك إتخاذ القرار المناسب 

في رحالتك القادمة.

إعالن  تخصيص  لشركتك  يتيح 
الصفحة  في  للظهور  مدفوع 
في  رغبتك  حالة  في  الرئيسية 

التسويق لرحلتك.

اإلشعارات  نظام  تفعيل 
إطالع  على  تكون  حتى 
التي  بالتغيرات  مستمر 

قد تطرأ على رحالتك.

القوائم  تغيير  إمكانية 
العربية أو  باللغتين 

اإلنجليزية. 

مخطط زمني للحجوزات 
رحلة  كل  وضع  حسب 
مع عرض بيانات اإلقامة 

و الحجز.
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تواصل معنا 

Scan me!

/ YallatourSA

https://www.yal latour.com
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