
 

Παγκόςμια πρωτιά για την ελληνική 
εφαρμογή  BookOnCloud ςτην αξιολόγηςη 
Channel Management Solutions από την 

Expedia.com 

 

Ένα αμιγϊσ Ελλθνικό ςφςτθμα  που διαπρζπει πλζον και διεκνϊσ, αναγνωριηόμενθ και από τον 

κορυφαίο παγκοςμίωσ οργανιςμό Expedia.com! 

Με τθν πρϊτθ παγκοςμίωσ κζςθ βραβεφκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2019 θ λφςθ Channel Management 

τθσ πλατφόρμασ BookOnCloud (www.bookoncloud.com) τθσ ελλθνικισ εταιρείασ Knowledge 

Broadband Services AE,  από τον κορυφαίο Online Travel Agency Expedia.com. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, μεταξφ 355 λφςεων channel management παγκοςμίωσ, το BookOnCloud κζρδιςε 

τθν 1θ κζςθ ςτθν αξιολόγθςθ Chanell Management Solutios τθσ Expedia. Σθμειϊνεται ότι το τελευταίο 

ζτοσ το BookOnCloud καταλαμβάνει ςυςτθματικά κζςεισ ςτθν πρϊτθ δεκάδα λφςεων παγκοςμίωσ ςτισ 

τριμθνιαίεσ αξιολογιςεισ που δθμοςιεφει θ Expedia. 

Η  αξιολόγθςθ ςτακμίηει πλικοσ παραγόντων που αφοροφν τθν απόδοςθ, αξιοπιςτία, πλθρότθτα  και 

ταχφτθτα ενεργοποίθςθσ και ενςωμάτωςθσ των καναλιϊν τθσ Expedia ςτα προϊόντα Channel 

Management. Περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων, τα ποςοςτά επιτυχοφσ λιψθσ και αποςτολισ μθνυμάτων 

προσ και από τθν Expedia, τθν ταχφτθτα ενεργοποίθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ Expedia και BookOnCloud ανά 

επιχείρθςθ, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων που παρζχει θ Expedia με τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςτο ςφςτθμα BookOnCloud. 

Η εφαρμογι Channel Manager τθσ ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ BookOnCloud ςυνεργάηεται με τα 

ςθμαντικότερα κανάλια θλεκτρονικϊν κρατιςεων (online booking) διεκνϊσ, ενδεικτικά : Expedia, 

Booking.com, Expedia Affiliate Network, AirBnB, Hotels.com, TripAdvisor Rentals, Homeaway, κλπ  και 

τα ελλθνικά κανάλια Filoxeno.com και e-Kyklades.gr. 

Αποτελεί το απαραίτθτο κακθμερινό εργαλείο οποιαςδιποτε ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ διαμονισ, αφοφ 

επιτρζπει από ζνα και μόνο περιβάλλον τθ διαχείριςθ όλων των κρατιςεων από οποιοδιποτε κανάλι 

και αν προζρχονται (διαδικτυακά κανάλια κρατιςεων - OTA, online κρατιςεισ από το site τθσ 

http://www.bookoncloud.com/


επιχείρθςθσ, τθλεφωνικζσ κρατιςεισ, κρατιςεισ από τουριςτικά πρακτορεία και wholesalers, κλπ). Με 

ζναν  πολφ απλό τρόπο και μζςα από μια κεντρικι διαχείριςθ ςε πραγματικό χρόνο και πλιρθ 

διαςφνδεςθ (2- way xml messaging) με τα κανάλια κρατιςεων, θ επιχείρθςθ ζχει απόλυτο ζλεγχο τθσ 

πραγματικισ διακεςιμότθτασ των δωματίων τθσ χωρίσ κανζνα κίνδυνο διπλοκρατιςεων 

(overbookings),   εφκολθ διαχείριςθ των τιμοκαταλόγων και πλιρθ ενθμζρωςθ για τα ςτοιχεία των 

κρατιςεων. Με τθν εφαρμογι Channel Manager ανοίγει επίςθσ ο δρόμοσ για αξιοποίθςθ όλων 

ανεξαιρζτωσ των καναλιϊν κρατιςεων (online και offline) που επικυμεί θ επιχείρθςθ, αφοφ ςε όλουσ θ 

επιχείρθςθ μπορεί να δίνει κάκε φορά τθν πραγματικι διακεςιμότθτά τθσ.  

H εφαρμογι Channel Manager ανικει ςτθν ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα BookOnCloud 

(www.bookoncloud.com)  που αποτελεί ςιμερα μια κορυφαία επιλογι  για τθν ςφγχρονθ επιχείρθςθ 

ςτον χϊρο τθσ διαμονισ, προςφζροντασ ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον web booking, property 

management system και channel management. Πρόκειται για cloud λφςθ πολφ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ,  που δεν απαιτεί εγκατάςταςθ ςτθν επιχείρθςθ, οφτε ακριβό εξοπλιςμό αλλά απλά αρκεί 

μια ςφνδεςθ internet. Λειτουργεί με οποιαδιποτε ςυςκευι (υπολογιςτι γραφείου, laptop, tablet,   

smartphone) και μπορεί να ςυνοδεφει  το προςωπικό τθσ  μικρισ επιχείρθςθσ ακόμθ και όταν 

μετακινείται, λειτουργϊντασ ωσ κινθτι reception.   

Για πρϊτθ φορά, ευχρθςτία, αποδοτικότθτα, υψθλι τεχνολογία και διαχείριςθ καναλιϊν πϊλθςθσ ςε 

μια ενιαία πλατφόρμα ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τισ ανάγκεσ τθσ Ελλθνικισ επιχείρθςθσ διαμονισ. Για 

πρϊτθ φορά θ μικρι και πολφ μικρι επιχείρθςθ διαμονισ, μπορεί να παίξει ιςότιμα ςτθν παγκόςμια 

αρζνα των θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Για μια ακόμθ φορά θ υψθλι Ελλθνικι τεχνογνωςία και θ 

καινοτομία ςτο χϊρο των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθρίηει αποτελεςματικά τον ψθφιακό 

μεταςχθματιςμό των επιχειριςεων διαμονισ. 

Η Knowledge Broadband services AE είναι εταιρεία υψθλισ τεχνολογίασ με ζδρα ςτθν Πάτρα που 

εξειδικεφεται ςτον χϊρο; 

 του Τουριςμοφ με τθν οικογζνεια προϊόντων BookOnCloud και τθν Τουριςτικι διαδικτυακι 

πφλθ www.filoxeno.com  (πάνω από 25.000 επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν άμεςα ι ζμμεςα 

ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ χϊρασ),  

 του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου με το marketplace www.directmarket.gr  (με ςυμμετοχι 

περιςςοτζρων από 1.300 επιχειριςεων και πάνω από 750.000 προϊόντων) 

 και τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ του ΓΕΜΗ (Γενικό 

Εμπορικό ΜΗτρϊο), των ΥΜΣ/e-ΥΜΣ (Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ για τθν ίδρυςθ επιχειριςεων), 

των Επιμελθτθριακϊν ΟΠΣ και υπθρεςιϊν, κλπ 

Δείτε αναλυτικά τθν κατάταξθ τθσ Expedia ςτο http://bit.ly/ExpediaAndBookoncloud 

Περιςςότερα ςτοιχεία για το BookOnCloud ςτο web site τθσ πλατφόρμασ http://www.bookoncloud.com  

http://www.bookoncloud.com/
http://bit.ly/ExpediaAndBookoncloud
http://www.bookoncloud.com/el/home/

