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Quem somos
Desde 1996, oferecemos aos nossos clientes um compromisso permanente de qualidade e serviço atendendo às suas necessidades em
um mercado de constantes mudanças e evolução. Temos nossa sede
em Palma de Mallorca (Espanha), além de um escritório em Miami
(Florida, EUA) com mais de 120 profissionais capacitados em Tecnologia de Internet e especializados no setor Turístico.
Fornecemos uma plataforma de distribuição (motor de reservas) e ferramentas personalizadas para que as empresas tenham total autonomia dos seus canais de vendas, sejam
eles página web, XML, dispositivos móveis, etc
Somos uma companhia de tecnologia global, temos mais de 180 clientes distribuídos em
mais de 35 países em toda América, Oriente Médio e Europa, o que nos permite realizar
uma contínua investigação e desenvolvimento de novas funcionalidades para aquelas empresas inovadoras em mercados de todo mundo.
Oferecendo soluções completas para empresas como a sua, possibilitamos que a sua
empresa possa distribuir todos os produtos e serviços turísticos em todo o mundo de
maneira instantânea. Capturamos a atenção de tour operadores turísticos, agências de
viagens, agências emissivas, agências receptivas, operadoras, consolidadoras e outros
participantes do mercado turístico.
Nosso objetivo é ajudar a que seu projeto seja um sucesso, aprimorando a eficiência do
seu negócio, oferecendo soluções empreendedoras que automatizam os processos de
pesquisa e gestão interna dos produtos que deseja oferecer ao mercado, mediante ao uso
de canais mais eficientes do que fazem uso tradicionalmente, afim de que a sua empresa
seja capaz de reduzir custos e estrutura empresarial.
Com a nossa ampla carteira de clientes, junto às inúmeras conexões a fornecedores
externos atualmente integrados ao nosso sistema, oferecemos a sua empresa uma oportunidade de interagir com um amplo mercado interno, onde poderão comprar e vender uma
grande variedade de produtos e serviços turísticos da maneira tecnologicamente mais
eficiente possível.
Sendo uma solução 100% baseada na “Web”, suporta um número ilimitado de usuários simultâneos e sucursais da sua empresa situadas em diferentes partes do mundo.
Sua empresa pode oferecer produtos de Hospedagem, Voos, Aluguel de Veículos, Traslados, Tours e Excursões, Seguros de Viagem, Serviços de Visto e muito mais, seja ao
consumidor final (B2C), outras empresas (B2B) ou internamente (B2E).
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Portanto, se deseja ampliar seu âmbito de operação, melhorar a produtividade ou modificar a forma de fazer negócios, Juniper é o sócio que você precisa!

Por que soluções Juniper
Nosso modelo de negócio permite uma solução atualizada. Com o nosso modelo “Saas”
(Software as a service) adaptamos sua solução unicamente com os módulos que o sua
empresa necessita ao início do projeto, porém com a flexibilidade de poder adquirir novos
módulos, de acordo com suas necessidades no futuro.
O sucesso do seu Projeto na Internet depende do uso daquelas soluções empreendedoras adaptadas às suas necessidades e do suporte que receba durante o desenvolvimento
do projeto.

Com esse objetivo
Podem expandir os limites da sua organização, aproveitando as soluções de um
software de última geração.
Melhore a eficiência operativa da sua empresa, maximize seus benefícios sobre as
vendas,ou seja, otimize o retorno do seu investimento.
Mediante a automatização de muitos processos empresariais diários, damos liberdade a seus funcionários para que realizem outras atividades mais produtivas
Podemos adaptar nossas soluções às necessidades da sua empresa.
Temos como opção um serviço de assessoramento e consultoria tecnológica,
como resultado nos tornamos sócios tecnológicos e estratégicos.
Podemos proporcionar todas as ferramentas comerciais necessárias cujas quais
facilitarão melhores decisões de gerenciamento.
Disponha de todas as regras de negócios que sejam necessárias, gerando rendimentos acima da média, simultaneamente, para seus parceiros B2B e para sua
empresa.
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Características principais
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Gerencie seu negócio online,
atualize a disponibilidade e mudança de preços no mesmo instante, ofereça a venda de produtos complementários, gerencie
as reservas e orçamentos.

Automatize a resposta das suas
reservas realizadas através da
solução, assim como a comunicação com os clientes, sem a
intervenção humana, 24/7/365
dias do ano.

Visualize suplementos opcionais para ajudar o aumento das
vendas.

Crie orçamentos que possam
ser facilmente transformados em
reservas confirmadas posteriormente.
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Com um sistema modular, sua
empresa pode começar com
poucos módulos básicos e, de
acordo com sua necessidade,
adicionar mais módulos a futuro.

Melhore o lucro sobre a venda,
ajustando preços e ofertas de
acordo às condições de mercado, utilizando ferramentas de
Yield Management para otimizar
os recursos investidos no processo de vendas.

Monitore relatórios das ofertas
aplicadas aos seus clientes através das nossas ferramentas.
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Complemente seus produtos
próprios com produtos abastecidos por fornecedores externos,
trazendo um valor extra para os
seus clientes, gerando a oportunidade de oferecer produtos em
diversos destinos como nunca
antes visto.

Crie permissões de acesso a diferentes usuários da sua solução,
onde as condições de compra
possam ser diferentes para cada
cliente e onde os seus funcionários tenham acesso às diferentes áreas do seu back office.

Ofereça pacotes dinâmicos; Determine os produtos oferecidos
neste pacote, além do período
de estadia pré-determinados.
Nossa solução mostrará para o
seu cliente o preço completo do
pacote de maneira dinâmica.
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Gerencie diversos canais de
distribuição, controlando produtos e preços independentes por
cada canal.

Todos os módulos incluem ferramentas intuitivas e fáceis de usar,
com as quais sua equipe pode
carregar contratos, gerar regras
de negócios e todo tipo de conteúdo, afim de mostrar uma informação útil ao seu cliente.

JUNIPER
BOOKING
ENGINE

Ofereça suas tarifas em várias
moedas, com um tipo de câmbio
automático, ou aplique manualmente um tipo de câmbio fixo
que se aplique a um determinado período de tempo caso compre a divisa com antecipação.
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A tecnologia Host to
Host (XML) permite oferecer todos os produtos
dos seus fornecedores
online.

FORNECEDORES XML

SERVIÇOS DE
PAGAMENTO

VOOS

CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO

MALA
DIRETA

WEB B2C

SERVIÇOS

HOTÉIS

AUTOS

PROCESSOS
DE NEGÓCIOS

PRODUTOS

CRUZEIROS

SERVIÇOS

PACOTES

PACOTES
DINÂMICOS

PRÉ ARMADOS

HOTÉIS

CRUZEIROS

EXTRANET

CHANNEL
MANAGERS

WHITE LABEL

REGRAS
DE NEGÓCIOS

CALL CENTER
XML PUSH/PULL

MOTOR DE
PESQUISA E
COMPARADOR
DE PREÇOS

CONTRATOS PRÓPRIOS
VOOS

WEB B2B

MOTOR DE RESERVAS

PACOTES

A arquitetura escalável
da nossa solução permitirá crescer e distribuir seus produtos em
qualquer mercado.

PROGRAMA DE
AFILIADOS

Ofereça seus produtos
através de múltiplos
canais de distribuição,
gerenciando-os desde
uma mesma base de
dados.

CONTEÚDO
E
MAPEAMENTO

CRM
GERENCIA DA
RELAÇÃO COM
O CLIENTE

GERENCIA
DAS
RESERVAS

TARIFÁRIO
DINÂMICO E
EMPACOTADO

CMS
SISTEMA
GERENCIADOR
DE CONTEÚDO

WEB DISPOSITIVOS MÓVEIS

TERMINAL DE PDV

SERVIÇO
DE
OPERAÇÃO

NEGÓCIO
INTELIGENTE

HOTEL
ÚNICO

SUPER PNR // CESTA DE COMPRA // PERFIL DO USUÁRIO // MARKUPS E
REGRAS DE COMISSÃO // CONTEÚDOS E IDIOMAS // MOEDA // DESCONTOS

O Motor de Reservas da Juniper é a
plataforma ideal de distribuição para os
seus produtos, já que atende integralmente todos os aspectos do seu negócio.
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Hospedagem

Extranet

Crie todo tipo de contrato para cada hotel, com a vantagem de
atualização em tempo real por sua equipe ou pelo hoteleiro
através do módulo de Extranet.

Ofereça aos hoteleiros acesso a sua própria Extranet, com diferentes permissões, possibilitando atualizar uma ou mais das
seguintes opções:

Gerenciar todas as condições complexas que os “Hoteleiros” incluem nos seus contratos,
tais como:

Descrição e fotografias dos hotéis.

Criar mínimo de estadia.

Modificar tarifas e bloqueios livremente.

Fechar ou abrir vendas.

Limitar o incremento dos preços ou a redução
dos bloqueios.

Atualizar deadlines.

Condições de ocupação de quartos.
Criar categorias de hotéis, tipos de regime alimentício, adicionar dados estáticos de
cada hotel com descrição extensa e sem limite de fotografias.
Restrições de mínima e máxima estadia.
Políticas de idade de menores, que podem estar relacionadas ao hotel, aos diversos
mercados de clientes, períodos do ano, suplementos e, inclusive, às diversas ofertas
especiais.
Políticas de cancelamento, que podem ser individuais ou a mesma para mais de um
hotel, estarem relacionadas com os diversos mercados ou clientes, datas de estadia ou
de reserva.
A aplicação de todos tipos de descontos, promoções, ofertas especiais e suplementos,
que podem ser combinados, ao momento ou sob consulta, opcionais ou obrigatórios.
Gestão de multi-moeda, tanto, em contratos de compra como de venda.

Visualizar reservas.

Criar suplementos e ofertas.

XML Web Services
Ofereça a seus clientes tarifas em tempo real, descrição e a disponibilidade dos seus produtos turísticos, através de uma conexão
XML

Criação de todos os tipos de quarto e controle da distribuição dos bloqueios, venda livre
e “Deadline”.
Imprima seus contratos desde a nossa solução tanto para o Hoteleiro e/ou seus Clientes/
Agências B2B ( com mark-ups adicionados) podendo assim revisar os contratos e enviar as
respectivas cópias assinadas.
Analise relatórios abrangentes, baseados na informação de reservas, que poderão ser
analisados a detalhe exportando os dados em formato Excel.
Exportar previsões de ocupação, Rooming Lists, Contribuições, Rappels, ofertas especiais,
suplementos e relatórios de custo e venda.
As pesquisas de hotéis oferecem aos seus clientes o preço total da estadia, assim como a
tarifa por noite, incluindo todas as ofertas especiais e suplementos obrigatórios já aplicados à tarifa.

Seus clientes podem estar conectados aos seus productos em tempo real, via XML Webservice.
Ofereça aos seus clientes tarifas em tempo real, descrições e a disponibilidade de hotéis,
Voos, Serviços no destino e Pacotes Turísticos.
Seus clientes podem reservar os produtos diretamente em suas páginas web através de
uma interface que cumpra com os estandares da indústria do turismo (OTA estándar).
Você pode vender nas Agências de Viagem Online, competindo com outros fornecedores.

Seus clientes podem filtrar os resultados de uma pesquisa por orçamento, categorias, distância a pontos de interesse em cada destino ou por regime alimentício.
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Integrações Host to Host

H2H

As integrações Host to Host (H2H) com fornecedores externos
adicionais, complementam aqueles produtos contratados pela sua
empresa diretamente, oferecendo maior variedade de produtos.

A conexão com fornecedores externos é conhecida como integração Host to Host ou
H2H. Este processo se realiza dinamicamente e com total transparência através da tecnologia Juniper. O consumidor pode ver os produtos dos fornecedores externos conectados,
filtrando de acordo aos parâmetros estabelecidos pela sua empresa. Aumentamos constantemente o número de conexões aos novos fornecedores, atualmente contamos com
mais de 100.
Funciona diferente de um “White label”, onde o cliente é ao final cliente do fornecedor, já
que os detalhes de cada um deles não estão em sua base de dados, mas na do fornecedor. Sendo assim, você mantém o controle sobre os detalhes de cada comprador através
da conexão Host to Host.
Complemente seus produtos diretamente contratados com todos os tipos de produtos e
serviços de fornecedores externos através da interface XML desenvolvida pela Juniper.
Ofereça a seus clientes uma ampla variedade de serviços com uma cobertura maior de
destinos, o que parecia impossível de gerenciar em um mesmo lugar.

Hotel Único
Este módulo possibilita o mapeamento das conexões H2H contratadas com uma tabela de IDs de hotéis criada pela Juniper para
que sua página web não mostre hotéis duplicados nos resultados.

Tenha uma maior flexibilidade para decidir como mostrar os resultados de hotéis aos seus
clientes.
Quando um mesmo hotel tenha disponibilidade em mais de um dos fornecedores conectados através do XML, a solução mostrará o hotel somente uma vez.
Por padrão mostrará o hotel do fornecedor que ofereça o preço mais econômico.
Se quiser, também pode mapear os tipos de quartos e regimes alimentícios para que os resultados sejam determinados de acordo ao regime mais econômico do fornecedor assim o
próximo regime mais econômico pudesse ser de um fornecedor diferente ao primero da lista.

Business Intelligence
Tome decisões cruciais ao seu negócio em base à informação
real e precisa que reside na base de dados da sua solução.

Combine os produtos oferecidos pelos fornecedores externos com os produtos diretamente contratados.
Seus clientes não perceberão a diferença entre seu inventário próprio e o de fornecedores
contratados externamente.
Podem estar conectados a:

Pode comparar períodos de tempo, diversos produtos de diversos fornecedores, comportamento de vendas dos seus clientes e visualizar os dados comparativos mediante aos
gráficos.
Com uma interface simples e intuitiva, terá acesso a todos os dados, para uma simples
análise e compreensão.

Redes hoteleiras

Operadoras

Fornecedores de Hotéis

Consolidadoras Internacionais

GDS de linhas aéreas regulares como
Amadeus, Travelport, Sabre ou Worldspan.

Fornecedores de serviços

Analise os detalhes da sua base de dados e descubra as tendências e outras informações
que lhe ajudará nas futuras decisões, sempre baseadas em informações verdadeiras.

Empresas de aluguel de carros

Podemos criar relatórios específicos e também receber relatórios pré-programados.

Consolidadoras de linhas aéreas de baixo
custo.
Linhas aéreas (conexões diretas)
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Consolidadoras de cruzeiros
Channel Managers

Pode acessar ao módulo em qualquer momento, através de dispositivos tais como: iPhone,
iPad, Android e Blackberry.
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Pacotes turísticos
Combine diferentes produtos turísticos com um preço pré-definido ou com um preço dinamicamente calculado em base aos
produtos incluídos no pacote.
Programe integralmente cada pacote turístico, combinando produtos próprios com os de
fornecedores externos.
Ofereça ao cliente o preço completo do pacote com serviços adicionais que podem ser opcionais ou obrigatórios.
Configure os bloqueios de maneira independente, os quais serão exclusivos aos pacotes
pré-armados.
Obtenha relatórios e estatísticas que facilitarão a gestão dos produtos intregrantes dos
pacotes.

Serviços turísticos
Insira no sistema os serviços diretamente contratados tais como:
Traslados, Excursões, Entradas de todos os tipos, Seguro de
viagem, Serviço de Visto e muito mais.

Ponto de venda móvil
Venda excursões e traslados diretamente no destino e visualize
as reservas na sua solução imediatamente. Otimize as vendas
realizadas pelos seus representantes (guias) locais.
As vendas serão realizadas através de celulares ou tablets que utilizem o sistema operacional Android e dessa forma, serão registradas automaticamente em seu motor de reserva.
O dispositivo Android pode conectar-se via Bluetooth com uma impressora portátil, permitindo a impressão do voucher no momento da compra.
Adquirindo um leitor de cartão de crédito/débito para celulares (TPV portátil), seus representantes (guias) também poderão realizar cobranças instantâneas. Todas as transações
em dinheiro serão registradas para futura conciliação.

Operativa
Gerencie toda a logística relacionada com o transporte de passageiros, designando os passageiros aos veículos além de criar as
rotas para os traslados e excursões.
Crie grupos de passageiros para os veículos com ferramentas intuitivas fáceis de usar,
além de programar a rota do veículo.
Escolha os veículos para os traslados de todos os voos, partindo ou chegando aos diferentes hotéis, de forma fácil e com poucos cliques.

Introduza os contratos de traslados, tours, excursões, entradas a parques temáticos, seguros de viagem e qualquer outro serviço que deseja oferecer.

Reorganize a operação de veículos que a solução pode realizar de maneira automática
para você, incluindo as tarifas por veículos e as tarifas dos ingressos por pessoa.

Venda serviços através de todos os canais de distribuição.

Obtenha relatórios com os detalhes dos traslados ou das excursões incluindo dados por
passageiros que tenham reservado, por veículo ou por funcionários (motoristas, guias)
comprometidos com a operação. Esses relatórios podem ser distribuídos à empresa de
transporte.

Gerencie as descrições do contéudo e fotografias de cada postos à venda.
Introduza contratos de compra e venda, incluindo preços, bloqueios, impostos, política de
cancelamento, onde as condições de venda podem variar de acordo aos clientes.
Integre seus próprios serviços, contratados diretamente, com os serviços oferecidos pelos
fornecedores externos através das interfaces XML que estão desenvolvidas.

Concilie todos os tickets de excursões vendidas pelos seus representantes (Guias) com
as reservas realizadas na sua solução. Gerencie as comissões que possam pertencer aos
respectivos representantes (Guias), baseadas nas reservas reais e tickets emitidos.
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Cruzeiros Marítimos

Voos

Insira os dados de cruzeiros contratados diretamente por sua
empresa, ou copie os dados dos cruzeiros oferecidos por seus
parceiros atacadistas.

Caso contrate bloqueios fretados, é possível carregar todos os
contratos no módulo de charters e vendê-los como um voo individual ou empacotar com outros produtos.

Crie diversas companhias de cruzeiros, navios, categorias, cabines, disponíveis a compra
ou sob consulta, como preferir.

Gerencie a venda de bloqueios contratados, voos de GDS (tarifas públicas e negociadas),
assim como as de conexões diretas com as linhas aéreas e voos de companhias de baixo
custo.

Ofereça serviços adicionais ou obrigatórios (incluídos) e crie uma rota detalhada do cruzeiro para os seus clientes.
Configure diversas datas de saídas para cada cruzeiro e gerencie os tipos de cabine com
preços independentes para adultos e menores de idade.

Administração
Gerencie as operações financeiras com clientes e fornecedores,
controlando em seu sistema os saldos, facilitando a consulta a
qualquer instante.
Permite gerar proformas e enviá-las a seus clientes de maneira automática a cada venda,
além de poder emitir as faturas comerciais sobre as vendas realizadas aos seus clientes
em base às diversas regras de faturamento.
Defina os processos automáticos de faturamento aplicando diferentes regras, de acordo
com as datas, clientes e sua necessidade, podendo agrupar mais de uma reserva em uma
mesma fatura.
Gerencie as cobranças das reservas faturadas assim como qualquer pré-pagamento realizado pelos seus clientes.

Introduza os contratos das companhias aéreas e gestione o seu inventário, assim como a
emissão dos bilhetes em seu sistema.
Venda online de produtos oferecidos por GDS ou por linhas aéreas através de um Host to
Host (H2H) e venda de voos de baixo custo.
Venda de tarifas públicas e/ou negociadas, de fácil configuração através dos módulos de
voos ou pacotes dinâmicos.
Venda de produtos de diversos GDS e/ou dos bloqueios contratados através de uma única
integração (consolidadora).
Seus clientes podem pesquisar voos de ida, ida/volta ou multi-destinos, por tipo de tarifa
e podem filtrar os resultados por companhia aérea, número de conexões, orçamento ou
horário de chegada e saída.
Os produtos do GDS e dos bloqueios contratados podem estar disponíveis simultaneamente nos resultados de uma mesma pesquisa.
Gerencie as listas de espera e relatórios com a finalidade de dar seguimento às vendas e
ocupações dos voos contratados.
Emissão de bilhetes, notas especiais e relatório de passageiros, de acordo com critérios
IATA.

Reconcilie as cobranças recebidas por cada reserva realizada na sua solução juntamente
com as faturas emitidas, com as faturas recebidas pelos fornecedores e os pagamentos
realizados aos seus parceiros.

Pesquisa com datas flexíveis: Calendário + / - 3 dias.

Exporte a outros sistemas contábeis (QuickBooks, A3, SAP, Microsoft GP, etc. ou através do
próprio Webservice a qualquer outro sistema) cada detalhe do custo e da venda de cada
reserva.

Adicione taxas de administração com uma margen de lucro por tipo ou companhia aérea.
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Gerencie os bilhetes BSP emitidos para futura liquidação.

Adicione taxas por serviço de maneira automática ao preço final oferecido ao seu cliente.
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Serviços
Desenvolvimento web
Criamos aplicações web - websites, intranets e extranets – que são altamente funcionais e
eficazes. Nosso foco na integração humana com computadores e em desenhos baseados
na usabilidade, garantem que as nossas aplicações sejam adaptadas às necessidades dos
clientes, valorizando seu negócio.
Nossos analistas e programadores são profissionais no desenvolvimento de aplicações
baseadas na linguagem orientada a objetos e possuem habilidades críticas para saber
colocar o seu projeto em produção.
Utilizamos a tecnologia .NET com a finalidade de oferecer desenvolvimentos robustos,
apesar de que também temos experiência com outras linguagens como PHP ou JAVA e
podemos melhorar seu projeto ou mesmo transformar suas aplicações à .NET rapidamente.

Desenho web e utilização
Seja você uma marca registrada consolidada ou novo no mercado online de turismo, podemos oferecer assessoria afim de encontrar o melhor desenho web de acordo a suas
necessidades e expectativas.
Nossos desenhos projetam uma imagen profissional, comercialmente eficientes e estão
aperfeiçoados para os buscadores mais importantes. Para o desenho de um website levamos em conta os fatores mais valorizados pelos nossos clientes:
Funcionalidade

Aperfeiçoamento dos buscadores (SEO)

Conteúdo

Navegação

Experiência dos usuários (UX)

Imagem corporativa

Nossa equipe pode ajudar-lhes com:
Desenvolvimento de aplicações web.
Sistema de gerenciamento de conteúdo (Content Management Systems, CMS)

Consultoria em Internet
Na Juniper realizamos consultoria em tecnologia da informação, ajudando aos nossos
clientes a tomar decisões inteligentes.

Desenvolvimento de Web Services.
Programação em base de dados SQL Server.
Gestão de projetos:
Coordenação de projetos

Programação

Análises funcionais

Planejamento e seguimento

Possuímos uma grande experiência em Tecnologia de Internet no setor Turístico. Pesquisas constantes junto à nossa carteira de clientes, nos proporcionam um “know-how” no
desenvolvimento de soluções que nos permite assessorar profissionalmente às organizações sobre como desenvolver uma estratégia ou um projeto na internet.

Análises técnicos

Treinamento e Suporte
Contamos com um departamento especializado em treinamento e suporte de nossos produtos. A equipe é formada por funcionários multi-língues (Português – Espanhol – Inglês)
com base em duas zonas horárias (Espanha e costa leste dos Estados Unidos) e dedicado
a resolver qualquer dúvida que o cliente possa apresentar.

Hosting / Manutenção
Nossas aplicações estão alojadas em centros de dados de alto rendimento, administrados
e monitorados pelos nossos técnicos especializados durante as 24 horas, para que não se
preocupem em adquirir servidores, linhas de comunicação ou realizar instalações complicadas. Nosso Motor de Reservas oferece SAAS (Software As A Service).

Utilizamos um sistema de treinamento e suporte remoto que permite que, com apenas
2 cliques, nossos agentes possam controlar seu computador e ajudarem a resolver suas
dúvidas.

Nossos Data Centers estão em Palma de Mallorca e Miami, todos eles contam com uma infraestrutura de primeiro nível e com todos os elementos necessários para suportar cortes
de eletricidade, furacões e outros fenômenos adversos. As atualizações ao sistema e as
novas versões são realizadas de forma automática sem interromper sua atividade empresarial. O sistema está construído sobre uma plataforma robusta no entorno web.
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Nossas Referências
Parceiros

Clientes
Contamos com mais de 180 clientes em mais de 35 países distribuídos por toda América,
Oriente Médio e Europa. Nossas soluções estão direcionadas às empresas do setor turístico que desejam distribuir seus produtos, ou produtos de terceiros, através da Internet, seja
a consumidor final (B2C), a outras empresas (B2B) ou internamente (B2E).

Na Juniper, contamos com parceiros tecnológicos estratégicos que podem oferecer um
excelente serviço, além de produtos inovadores. A excelente relação com os nossos parceiros nos permite proporcionar conexões atualizadas com os fornecedores, incluindo as
últimas melhoras que tenham implementado.

Ao oferecer uma grande variedade de diferentes módulos, absorvemos clientes de vários
setores do mercado turístico tais como: Operadoras de Turismo, Agências de viagens,
(emissivas/receptivas) e Consolidadoras, onde cada cliente pode criar sua solução de
acordo com suas necessidades particulares, podem complementar seus produtos com os
de outros clientes da Juniper em outros mercados do mundo, permitindo um maior alcance com um mínimo de esforço.

Através de uma constante colaboração entre Clientes e Parceiros, nosso motor de reservas evolui rapidamente, ajustando-se às novas necessidades do mercado, obtendo assim
um produto cada vez mais competitivo e com maior funcionalidade, de tal maneira que
todos nossos clientes são beneficiados.

Além disso, os clientes da Juniper já estão vendendo seus produtos para mais de 300
empresas externas, que foram integradas através do serviço web XML. Cada uma dessas empresas também pode comprar os produtos que sua companhia queira oferecer no
sistema Juniper, e para que conste, não exigirá trabalho extra por parte do integrador, uma
vez que conclua uma integração ao primeiro cliente Juniper.
Nossa tecnologia permite distribuir e gerenciar todo o processo do negócio, desde a compra ou contratação, venda, faturamento, cobranças aos clientes e pagamentos aos fornecedores. Para visualizar uma lista atualizada dos Clientes Juniper, por favor consultar a
seguinte página www.ejuniper.com/en/clients.

Nossas soluções são utilizadas por

Para uma lista atualizada dos Parceiros Juniper, por favor consultar a seguinte página
www.ejuniper.com/en/partners.

Produtos e serviços oferecidos por nossos parceiros
Redes Hoteleiras

Companhias aéreas

Companhias de
aluguel de autos

Companhias de
pacotes veraneios

Operadoras de
Turismo

Agências de viagens
Online (OTA)

Hotelaria

Channel Managers

Centrais de reservas
(CRS)

Fornecedores
de Hotéis

Companhias de
seguros de viagem

Serviços no destino

Agências receptivas

Redes Hoteleiras

Trens

Cruzeiros
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Solicite uma demonstração Online da
nossa solução através da nossa web
ou entre em contato diretamente
com o nosso Departamento Comercial
para que lhe assessoremos sobre a
melhor solução que se adapte às suas
necessidades empresariais.

Juniper Europe - Sede
Gremi Fusters 33 - Office 302
07009 Palma de Mallorca - ESPANHA
T. +34 971 764 415
europe@ejuniper.com

Juniper Americas
9675 NW 117 Ave Suite 305
Miami, Florida 33178 - EUA
T. +1 305 755 0251
americas@ejuniper.com

Juniper Asia-Pacific
Level 33 Interchange 21
399 Sukhumvit Road
North Klongtoey, Wattana
Bangkok 10110 - TAILÂNDIA
apac@ejuniper.com

Juniper Colombia
Carrera 100 # 5-169
Torre Oasis, Piso 7
Oficinas 712 - 713
Cali - COLOMBIA
colombia@ejuniper.com

Juniper Middle East- North Africa
Mazaya Tower BB2, 
Mazaya Business Avenue, Floor 31,
Office 01, PO. Box 643733
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - EAU
mena@ejuniper.com

www.ejuniper.com

