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1,600 ταξιδιωτικά γραφεία και κορυφαία ηλεκτρονικά Β2Β & 

B2C portals
1

6 αεροπορικές εταιρίες με περίπου 150 
αεροπλάνα2

Πάνω από 380 ξενοδοχεία3

17 κρουαζιερόπλοια4

Η TUI Hellas είναι η Ελληνική
θυγατρική εταιρία του ομίλου.
Απασχολεί σε high season, πάνω από
1.700 εργαζόμενους σε όλη την
Ελλάδα.

27 εκατομμύρια πελάτες5

Όμιλος TUI και
TUI Hellas



Αύξηση αποδοτικότητας

Ψηφιοποίηση πληροφορίας, απλοποίηση και 
επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών 

Security & tracking

Έλεγχος και διαβάθμιση πρόσβασης στα δεδομένα 
της εταιρίας, tracking των εγγράφων

Reporting, analytics και user stats

Εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία και 
στατιστικά

Ευελιξία και συμβατότητα

Customizable και συμβατό με τα συστήματα της 
εταιρίας

Οι Ανάγκες Της Εταιρίας



Ομοιομορφία

Κοινή πλατφόρμα για 
όλους τους χρήστες. 
Εύκολη εκπαίδευση 

χρηστών

Αυτοματοποίηση

Το πρόγραμμα κρίνει 
αυτόματα που πρέπει να 
προωθήσει το έγγραφο

Ταχύτητα

Η ψηφιοποίηση επιταχύνει 
την διαδικασία

Ασφάλεια και Διασφάλιση 
Διαδικασιών

Αποτρέπει την απώλεια 
εγγράφων.

Διασφαλίζει την τήρηση της 
διαδικασίας εντός των 

παραμέτρων που έχουν τεθεί

Αρχειοθέτηση

Αυτόματη 
αρχειοθέτηση και 

εύκολη εύρεση 
ιστορικών στοιχείων.

Η Λύση Του Therefore™



Οφέλη Της TUI Από Τη Λύση Therefore™

Χειρόγραφη διαδικασία

Τα έγγραφα επεξεργάζονται σε 
έντυπη μορφή

Απώλεια φυσικών  
εγγράφων

Στην πορεία ενός εγγράφου 
ανά τμήματα  

Ηλεκτρονική Καταχώρηση

Τα έγγραφα αποστέλλονται 
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Γρήγορη και εύκολη 
διαδικασία
Τάχιστη ολοκλήρωση 
διαδικασίας

Αυξημένη ασφάλεια

Η ηλεκτρονική καταχώριση 
αποτρέπει την απώλεια εγγράφων 

Χρονοβόρα και 
πολύπλοκη διαδικασία

Πολυήμερη ολοκλήρωση 
διαδικασίας

Ογκώδες αρχείο

Μεγάλο αρχείο με δυσκολία 
αναζήτησης εγγράφων

Ηλεκτρονικό αρχείο

Τα έγγραφα συμπιέζονται πριν 
την αρχειοθέτησή τους. 
Γρήγορη αναζήτηση εγγράφων

Business Case: Ηλεκτρονική Υποβολή εξοδολογίου



Οφέλη Της TUI Από Τη Λύση Therefore™

Προσβασιμότητα



Συνέχεια ανάπτυξης λύσης 
με αυτοματοποίηση 

καταχώρησης των 
εξοδολογίων στο SAP

Υλοποίηση περισσότερων 
εσωτερικών διαδικασιών 

μέσω του Therefore

Ψηφιοποίηση παλαιοτέρων εντύπων 
και αρχείου για εξοικονόμηση 

χρημάτων και χρόνου

Αξιολόγηση και εξέλιξη 
και σε άλλα τμήματα και 
τομείς της TUI Hellas

Ολοκλήρωση του Portal
για απομακρυσμένη 
πρόσβαση σε κάθε είδους 
αρχείο 

Επόμενα Βήματα



Ευχαριστούμε


