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Functionaliteiten JiTS 
 

1. Type vakanties 

A. Flight only  B. Vliegvakanties C. Overland 

- Heen en retour 

- One way 

- Reversed (omgekeerde vluchten) 

- Mixed flights (BRU-TFS / LPA-OST) 

- Vlucht + huurwagen en/of transfer 

- Standaard pakketboekingen (vlucht 

+ accommodatie) 

- Pakketboekingen + huurwagen 

en/of transfers 

 

- Alle brochures sneeuw, auto, 

dichtbij, citytrips 

- Eén of meerdere accommodaties 

binnen één boeking 

- Boeking met treinen of lijnvluchten 

- Extra’s en supplementen 

- Arrangementen 

 

2. Opbouw Jits 

A. Startscherm 

Van zodra de minimumgegevens gekend zijn (datum + accommodatiecode + aantal pax) laat JiTS toe om binnen 1 minuut 

de boeking af te werken: Ingeven keuze > weergave prijs + bevestigen > namen > boeking 

Via het startscherm kunnen reeds SSR’s en verzekeringen toegevoegd worden. Voor andere extra’s kan snel doorgeklikt 

worden naar het tabblad ‘Extra’s’. 

 

B. Transportscherm 

Biedt meerdere zoekopdrachten: 

- Zoeken naar 1 bestemming + alternatieve luchthavens 

- Zoeken naar meerdere bestemmingen 

- Zoek enkel beschikbare bestemmingen voor een bepaalde periode  

 

C. Accommodatiescherm 

Biedt meerdere zoekopdrachten: 

- Zoek 1 hotel (op code of naam) 

- Zoek alle accommodaties op 1 bestemming 

- Zoek enkel beschikbare hotels voor een specifieke datum/bestemming 

- Zoek op basis van criteria (bv. beschikbaarheid, prijscategorie, aantal sterren,,…) 

- Zoek a.d.h.v. de kalender naar beschikbare periodes 

- Zoekresultaat geeft zowel prijs in VIP als TUI indien hotel in beide brands beschikbaar 

 

D. Transfers 

Biedt de mogelijkheid om directe transfers bij te boeken.  

 

E. Extra’s 

Biedt de mogelijkheid om extra’s zoals tickets voor musicals (citytrips), skimateriaal e.d. bij te boeken. 

 

F. Klantinfo scherm 

- Ingeven namen (tot 9 pers.) + geboortedata 

- Bijboeken bagage 

- Bijboeken verzekering 

- Ingeven opmerkingen/preferenties 

- Keuze vaste boeking, optieboeking of offerte  

  

3. Andere  

A. Boekingen, opties en offertes 

- Boeken en opvragen opties en offertes via tools  

- Opslaan PDF/Printen boeking en offertes 

B. Lastminutes & Promotions tool 

- Handige zoekmodule (link onderaan startscherm) 

- Zoeken op periode, verblijfsduur, commissietype,… 

 


