
PAGE 1

Hva gjør et styrt reiseprogram til en suksess?

1TILFREDSHET

På både internett og mobil tilbys reisende det 
beste av brukergrensesnitt og -opplevelser 
som privatperson hver dag. Dette skaper 
forventninger som de tar med seg inn i 
arbeidslivet. Å påtvinge dem en rigid 
reisepolicy kan være politisk uheldig internt, 
og er ofte lite effektivt.

2OVERSIKT

Du kan bare styre det du kan måle. Riktig 
type data vil gi god innsikt og veiledede 
handlinger.

Riktig opplevelse for hver bruker. Riktig opplevelse for hver reisende. De riktige ressursene for Travel Managers. Alle er viktige hvis reiseprogrammet skal være vellykket. 

3KOSTNADER OG 
LEVERANDØRUTVALG

Reiseadministrasjon krever en balansert 
tilnærming for at man skal kunne 
optimalisere kostnadsbesparelser, sikre 
kvalitet og minimere risiko. En tilnærming der 
fokus utelukkende ligger på å kutte 
kostnader kan raskt virke mot sin hensikt. 

4SIKKERHET

Bedrifter har plikt til å forsikre at 
forretningsreiser utføres innenfor akseptable 
risikonivåer og at det finnes en solid 
beredskapsplan. Hvis denne plikten ikke 
overholdes, vil bedriften kunne bli stilt rettslig 
ansvarlig.

TILFREDSHET KOSTNADER

GJENNOM-FØRING

OVERSIKT SIKKERHET
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TILFREDSHET
SLUTTBRUKER-
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Tilfredshet
SLUTTBRUKER-

Effektive verktøy for Travel Managers. 
Bedre opplevelser for de reisende. 

Den samme brukeropplevelsen 
verden rundt

•  Veksle mellom å se profilen din og 
reisene til team-medlemmer eller 
ledere

•  Profilendringer synkroniseres på 
tvers av enheter

Bestill enkelt for individuelle 
reisende eller grupper

•  Bruk Google-kartlegging for å 
sortere hoteller etter pris, 
beliggenhet og tilleggsgoder

•  Reisebestillere kan bestille for 
inntil seks reisende

•  La kolleger dele reiserute, men 
samtidig gjøre endringer kun i 
egne reiser

Trygge alternativer når du 
bestiller for gjester

•  Bruk gjesteprofiler for de som 
reiser lite, uten å måtte opprette 
en individuell brukerkonto

•  Lag policyer for gjester og sett 
kostnadsgrenser for grupper
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Tilfredshet
SLUTTBRUKER-

Gi de reisende 
kontroll
Du kan gjøre betydelige 
besparelser når du oppfordrer 
til at reisepolicyen følges uten 
at det er obligatorisk gjennom 
brukervennlige verktøy og ved 
å tilby bekvemmelighet, komfort 
og sikkerhet uten 
å ofre valgmuligheter.

Et brukergrensesnitt dine reisende allerede bruker
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SYNLIGHET
RAPPORTERING
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Synlighet
RAPPORTERING

Reisekostnader + reisemønstre = innsikt

Dashboardet på rapportsiden tilbyr

•  øyeblikksbilder eller dypdykk ned i tallene som 
viser forbruk hittil i år, samt linker til 
analysesidene

•  rapporter som er tilgjengelige når du trenger dem, 
og som kan tilpasses til dine behov

•  globale, regionale eller lokale analyser av din 
bedrifts reisekostnader

Account Management leverer

informasjon:
•  online-andel

•  etterlevelse av 
reisepolicy

•  bruk av foretrukne 
leverandører

•  totalkostnader knyttet til 
reiseprogrammet

•  servicehonorarer

jevnlige:
•  statusrapporter

– månedlige

– kvartalsvise

– årlige

analyser:
•  benchmarking

•  kundetilfredshet

•  sikkerhet for 
reisende
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Synlighet
RAPPORTERING

Ta for dere 
kostnadsbesparelser 
én etter én

Identifiser de totale 
reisekostnadene per kategori. 
Mål hvor effektiv bedriftens 
reisepolicy er. Gå dypere inn i 
kjøpemønstre og trender. Finn 
nye muligheter for besparelser 
utenom de vanlige områdene.



PAGE 8

KOSTNADER OG LEVERANDØRUTVALG
OPTIMALISERING
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Kostnader og leverandørutvalg
OPTIMALISERING

Besparelser på fly. Besparelser på leiebil. 
Besparelser på hotell. Med noen få tastetrykk. 

Se besparelser
med Dashboard View

•  Konsolider kostnader

•  Følg utviklingen hos hver leverandør

•  Forhandle fram bedre 
leverandørkontrakter

Oppfordre til besparelser 
på alle punkter

•  Påvirk beslutningsprosessen, hjelp 
brukerne å finne bedre reisealternativer 
og et utvalg av foretrukne priser

•  Rapporter ved behov lar deg finne 
besparelsemuligheter

•  Account managers sikrer at du får 
bonuspoengene og godene fra 
reiseprogrammet ditt

Besparelser 
fra første stund

•  Expedia-gruppens innflytelse gir 
mer verdi for pengene

•  Egencias “beste pris”-søk gir 
garantert lave priser

•  Mobilunike hotelltilbud gir opptil 
30 % rabatt

Pluss: online-bestilling av tog, leiebil og Uber (Uber kan kun bestilles med appen).
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Kostnader og leverandørutvalg
OPTIMALISERING

Se på det større 
bildet

En tilnærming der fokus 
utelukkende ligger på å kutte 
kostnader kan raskt virke mot 
sin hensikt. Du må finne den 
rette balansen mellom prosess, 
innkjøp og aksept blant de 
ansatte.
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SIKKERHET
REISENDES SIKKERHET – RISIKOHÅNDTERING
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Sikkerhet
REISENDES SIKKERHET – RISIKOHÅNDTERING

Vår risikohåndtering går ganske enkelt litt lenger. 
Ro i sinnet fra reisens start til slutt.

Alltid tilkoblet

•  Opprett meldinger som kan sees 
ved bestilling

•  Spor reisende ved behov gjennom 
daglig oppdaterte rapporter

•  Få 24/7-hjelp til reisende fra 
reisekonsulenter

Råd og varsler

•  Få relevante, tilgjengelige reiseråd

•  Reisesenter med linker til 
Utenriksdepartementet, helse-
/vaksineråd og visum-/passkrav.

•  Krisevarsler innen en time

•  Overvåkning av globale hendelser

Policy-kontroll

•  Begrens risikofylt reiseaktivitet

•  Identifiser reiser som er utenfor 
policy

•  Motta varsler om reiseplaner som 
er utenfor policy før reisene finner 
sted



PAGE 13

Sikkerhet
REISENDES SIKKERHET – RISIKOHÅNDTERING

Vær proaktiv i
håndteringen av
eventuelle reiserisikoer

Det finnes ikke noe slikt som et 
risikofritt miljø. Du kan derimot i 
stor grad minimere risiko ved å 
gjøre et solid forarbeid og 
forberede bedriften og de 
reisende. “Analysér, informer 
og hjelp” burde være 
retningslinjene du følger.

En global rapporterings- og kommunikasjonsprosess om 
berørte reisende ved uforutsette hendelser, der Travel 
Managers, sikkerhetsansvarlige og reisende holdes informert Kommer i 2017: sporing av 

de reisende i appen, og 
global rapportering online
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GJENNOMFØRING
DET HANDLER IKKE OM HVA DU SIER, MEN OM HVA DU GJØR.
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Gjennomføring
DET HANDLER IKKE OM HVA DU SIER, MEN OM HVA DU GJØR.

En oppgradert reiseopplevelse. 
Med Egencia er reisende forberedt på enhver situasjon.

Problemfri reise

•  Bransjeledende mobil- og 
online-løsninger 

•  Ulike enheter på samme 
teknologi- og 
serviceplattform

•  Reisekonsulenter som har 
fokus på kvalitet, ikke 
kvantitet

Service

•  Persontilpasset service 
og varsler gir deg et 
fortrinn ved forsinkelser

•  Intelligent Service 
Platform 

•  Brukervennlig 
hotellbestilling

Endringer underveis på 
reisen

•  Reisekonsulenter som er 
tilgjengelige 24/7, inkludert

•  Dynamisk reiserute når du 
må gjøre endringer mens du 
er på farten

•  Brukerstøtte for mobilappen 
når du er på reise

Brukerstøtte

•  Profesjonell 
kundeoppfølging av Account 
managers

•  Omfattende sikkerhets- og 
risikohåndtering

•  Brukerguider og andre 
ressurser for reisende

300 konsulent-
transaksjoner per måned er 
bransjegjennomsnittet

200 Egencia konsulent-
transaksjoner per måned er 
gjennomsnittet hos oss

800+
reisekonsulenter
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Egencia

Hvis du vurderer å gå over 
til et styrt reiseprogram, 
kan du se webinaret vårt 
for mer informasjon: 
Demystifying Managed Travel.

© 2017 Egencia LLC. Med enerett. Egencia og Egencia-logoen er enten registrerte 
varemerker eller varemerker tilhørende Expedia Inc. i USA og/eller andre land. Alle 
andre varemerker tilhører deres respektive eiere. CST # 2029030-50; 
CST # 2083922-50.
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