
AirPlus Information Manager. 
De analysetool voor uw  
zakenreismanagement.

airplus. what travel payment is all about.



Wat zou u graag aan uw  
reiskostenmanagement willen verbeteren?

Controleren wie wanneer waar en waarvoor 
welke kosten heeft gemaakt?

Een globale reiskostenanalyse, geheel  
aangepast aan uw individuele wensen?

Gegevens volgens uw behoefte analyseren, 
transparantie creëren, alsmede vermijdbare 
kosten en besparingspotentiëlen  
identificeren?

Betere condities onderhandelen met  
luchtvaartmaatschappijen, hotels en  
autoverhuurders?
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Kennis die z’n geld waard is.
AirPlus Information Manager:  
De oplossing voor uw reiskostenanalyse.

Een effectief reiskostenmanage-
ment begint met het analyseren 
van uw uitgaven.
Bij het boeken van zakenreizen kunnen talrijke 
gegevens worden verzameld. Gegevens zoals naam 
van de reizigers, reisdatum, kosten, kostenplaatsen, 
personeelsnummers, leverancier, en nog veel  
meer. Zij leveren waardevolle informatie voor het  
beheersen van uw reiskosten en over besparings-
mogelijkheden, vooropgesteld dat u over een  
effectieve analysetool beschikt. 

Uw concrete wensen
U bent op zoek naar een eenvoudig te bedienen 
instrument dat u steeds volledige transparantie 
biedt over de reiskosten in uw bedrijf? Met een 
paar stappen wilt u uw zakenreisuitgaven aan de 
hand van overzichtelijke rapportages analyseren?  
Bij de hoteltarieven, de prijzen voor vluchten en 
huurauto’s wilt u betere condities bereiken en  
u heeft daarvoor de juiste argumenten nodig?  
Dat is allemaal geen probleem!

Met de AirPlus Information  
Manager kunt u in een  
handomdraai uw reiskosten  
tot in detail evalueren.

De analysetool van AirPlus levert u de gegevensbasis 
voor het beheren en reduceren van kosten.  
Gedetailleerde analyses tonen besparingspotentiëlen 
aan en scheppen een uitstekende basis voor 
inkooponderhandelingen met luchtvaartmaatschap-
pijen, hotels, autoverhuurbedrijven en vele andere 
serviceverleners. De gehele informatie is met één 
oogopslag beschikbaar en is op elk moment  
toegankelijk. 

De AirPlus Information Manager zet de in uw bedrijf 
aanwezige zakenreisgegevens om in waardevolle 
kennis. Als online-oplossing is het:

 > een snel en eenvoudig te bedienen  
managementinformatiesysteem
 > dat zich aan uw wensen aanpast
 > gegevens volgens uw wensen analyseert en
 > transparantie verschaft over al uw reiskosten.

Effectieve oplossing
Met de AirPlus Information Manager kunt u alle 
met de reis samenhangende kosten bekijken,  
documenteren en analyseren. In totaal kunnen  
15 verschillende services worden geanalyseerd,  
bijvoorbeeld de vlucht, het hotel, de huurauto  
en de trein. Wereldwijd maken meer dan 6.000  
internationale bedrijven bij het analyseren en  
beheren van hun reisbudget gebruik van de online 
oplossing van AirPlus.
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Professionele analyse
Uw analysetool waarmee u te allen tijde 
meester van de situatie bent.

De gehele omzet kan met de 
AirPlus Information Manager 
online worden geëvalueerd en 
geanalyseerd.

Met de AirPlus Information Manager analyseert u 
alle gegevens van de AirPlus Company Accounts en 
AirPlus Corporate Cards van uw nationale en inter-
nationale vestigingen en dochtermaatschappijen. 
Ook gegevens van andere creditcards kunt u bij de 
analyse betrekken. Deze internationale gegevens-
consolidatie geeft u een volledig overzicht van alle 
zakenreisuitgaven, toont besparingspotentiëlen aan 
en versterkt zo uw onderhandelingspositie. U bent 
steeds op de hoogte wanneer en waarvoor welke 
kosten moesten worden betaald. 

Meer dan 40 standaardrapporten
Met de AirPlus Information Manager staan meer 
dan 40 standaardrapporten ter beschikking – vaak 
in vergelijking met het vorige jaar. Snel en gemak-
kelijk heeft u informatie over luchtvaartmaatschap-
pijen of hotels die het meest werden gebruikt, over 
de meest gevlogen bestemmingen en nog veel 
meer. Kencijfers zoals bijvoorbeeld de gemiddelde 
prijs per gevlogen mijl, ticket- en couponwaarde, 
vereenvoudigen het onderling vergelijken van de 
verschillende serviceverleners. Alle analyses kunt  
u trapsgewijs tot op het niveau van afzonderlijke 
transacties verfijnen, zo nodig met vermelding van 
referenties, zoals bijvoorbeeld kostenplaats en pro-
jectnummer. Natuurlijk kunt u de gegevensbasis tot 
uw eigen individuele noodzakelijkheden beperken. 
Elk rapport kan worden opgesteld voor een wille-
keurig door u te definiëren portfolio, bestaande uit 
AirPlus Company Accounts, AirPlus Corporate 
Cards en andere creditcards. 

Uw analyses kunt u in de AirPlus 
Information Manager op maat 
samenstellen, gebaseerd op uw 
bedrijfsspecifieke wensen.

Veel informatie krijgt u reeds met de standaardrap-
porten. Voor meer diepgaande en meer gedetail-
leerde vraagstukken kunt u uw analyses individueel 
samenstellen via de Report Wizard die in de even-
eens verkrijgbare module MyReports is opgeno-
men. En dat niet alleen voor luchtvaartservices, 
maar ook voor alle andere reisservices, natuurlijk 
ook in combinatie. Uit meer dan 100 verschillende 
datavelden kunt u de voor u relevante criteria  
uitkiezen. Uw analyses kunnen nog verder worden 
geïndividualiseerd door bijvoorbeeld filters te  
plaatsen of gegevens in groepen in te delen. 

Praktische voorbeeld- en archieffunctie
De parameters voor uw individuele rapporten  
hoeft u niet steeds weer opnieuw vast te leggen. 
Eenmaal opgevraagde gegevens kunt u als  
standaardrapportage opslaan en later steeds weer 
opnieuw gebruiken. Analyses die u regelmatig 
nodig hebt, kunt u met behulp van de rapportplanner 
automatisch volgens vastgestelde tijdopgaven laten 
opmaken. Per email ontvangt u bericht dat een 
nieuwe analyse in uw archief ter beschikking staat. 
Via het bedrijfsarchief kunt u uw analyses bovendien 
aan iedere andere bevoegde medewerker online  
ter beschikking stellen. 

Optimale gegevenskwaliteit zorgt voor een 
betekenisvolle analyse
Als het op de kwaliteit van haar gegevens aankomt 
maakt AirPlus geen compromis en past een  
additionele controlefunctie toe: ArteKor.
ArteKor is een instrument ontwikkeld door AirPlus 
dat werkt als een editor; het scant data voor fouten 
en onregelmatigheden om zo een nog betere  
kwaliteit te kunnen verzorgen.



De gegevens in AirPlus Information 
Manager zijn van hoge kwaliteit, 
zodat u er altijd op kunt  
vertrouwen.

Elk evaluatie- en analysetool staat en valt met de 
kwaliteit van de gegevens, waarmee de tool wordt 
“gevoed”. Bij de AirPlus Information Manager 
wordt bijzondere waarde gehecht aan

 > complete en foutloze gegevens
 > flexibele bewerkings- en analysemogelijkheden, 
alsmede op
 > actuele informatie. 

Verbeterde databasis
Om uw analyseresultaten te optimaliseren,  
doorlopen de transactiegegevens van hotels en 
autoverhuurders een verbeteringsproces. Daarbij 
wordt o.a. geëvalueerd of hotels bij bepaalde 
ketens behoren. Bovendien wordt – indien  
noodzakelijk - ontbrekende informatie toegevoegd 
en foutieve gecorrigeerd. 

Een groot aantal bewerkingsmogelijkheden
Alle analyses kunt u zonder problemen exporteren 
en in andere toepassingen verder bewerken. Voor 
de gegevensexport staan zowel het Excel-formaat 
(XLS), het tekstformaat (TXT) of een printversie 
(PDF) ter beschikking. 

Actuele feiten
Uw transactiegegevens worden in de AirPlus  
Information Manager wekelijks geactualiseerd.  
Bij een wijziging van uw stamgegevens worden  
ze zelfs dagelijks bijgewerkt. U heeft toegang tot 
gegevens van het lopende jaar en van de  
afgelopen twee jaren. 

De AirPlus Information Manager laat aan details 
niets te wensen over. Zo biedt het bijvoorbeeld 
een unieke methode aan om de waarde op coupon-
basis uit te rekenen. Daarvoor wordt de ticketprijs 
per traject – de couponwaarde – gedetailleerd.  
Bovendien kunnen details worden weergegeven 
over de geboekte tarieven zoals fare basis,  
tour code of vertrekdatum van het ticket of van 
elke coupon. 
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De AirPlus Information Manager is eenvoudig te 
bedienen en de gebruiker vindt intuïtief zijn weg. 
De applicatie is zo opgezet dat de gebruiker het 
snel overziet en het eenvoudig en vanzelfsprekend 
is. Met slechts enkele stappen ontvangt u de  
overzichtelijk bijgewerkte analyse die u nodig  
heeft. Mocht u toch een keer hulp nodig hebben,  
dan vereenvoudigen u een woordenlijst en een  
interactief gebruikershandboek het gebruik.

Eenvoudige toegang tot basisinformatie
Om steeds de “Big Picture” van uw zakenreis-
management voor ogen te hebben, vat de AirPlus 
Information Manager de belangrijkste gegevens op 
overzichtspagina’s samen. Zo weet u snel waar u 
staat, u ontdekt besparingspotentiëlen en u hoeft 
niet eerst een groot aantal analyses te doorzoeken. 
Al op de startpagina vindt u een trendbeschouwing 
van uw totale kosten. Hier kunt u bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de afzonderlijke reisservices met 
elkaar vergelijken en afwijkingen ten opzichte van  
gemiddelden op lange termijn vaststellen. Stap 
voor stap brengt het systeem u naar gedetailleerde 
rapporten waarmee een verdergaande analyse van 
de gegevens mogelijk is. 

Globaal informatiesysteem
De AirPlus Information Manager staat te allen tijde 
en overal ter wereld via het AirPlus Business Travel 
Portal ter beschikking onder www.airplus.com. 
Gebruikers in lokale vestigingen  kunnen de taal 
naar wens uitkiezen. In totaal staan acht talen ter 
beschikking: Nederlands, Engels, Duits, Frans,  
Italiaans, Spaans, Portugees en Chinees. Ook kunt 
u steeds in totaal acht consolidatievaluta’s (USD, 
GBP, EUR, CHF, AUD, DKK en SEK) evalueren of 
naar een andere lokale valuta wisselen. 

AirPlus Flown Data
Met de extra module AirPlus Flown Data kunt u de 
door uw bedrijf gekochte, maar nog niet verbruikte 
tickets, identificeren. Deze actueel gevlogen  
gegevens betekenen voor u cash geld! U kunt 
bovendien zien welke tickets werden geannuleerd 
of omgewisseld. Daardoor bent u steeds actueel op 
de hoogte van uw uitgaven voor vluchten en u heeft 
het eventuele terugbetalingpotentieel inzichtelijk. 
Deze service wordt al voor meerdere luchtvaart-
maatschappijen aangeboden en continue  verder 
uitgebreid. 

De AirPlus Information Manager is eenvoudig 
in het gebruik en verschaft u snel een  
overzicht over uw reiskosten.
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1  Beschikbare gegevens  
U kunt altijd uw transacties van het 
actuele jaar, alsmede van de afgelopen 
twee jaren analyseren. Deze gegevens 
worden wekelijks geactualiseerd.  
Bij een wijziging van uw stamgegevens 
worden ze reeds na een dag  
geactualiseerd.

2  Standaardrapporten 
Via de navigatiebalk gaat u naar de 
reeds vooraf geconfigureerde 
standaardrapporten. Deze staan voor 
alle reisservices ter beschikking.  
Alleen al voor ‘Vlucht’ vindt u twaalf 
rapporten.

3  MyReports 
Onder ‘MyReports’ vindt u de ‘Report 
Wizard’, waarmee u individuele 
analyses heel eenvoudig in drie stappen 
kunt creëren.

4  Ontwikkeling totale kosten 
In het overzicht van de totale kosten 
kunt u de ontwikkeling van afzonderlijke 
reisservices over een periode van  
12 maanden met elkaar vergelijken.

5  Ontwikkeling ticketprijs top trajecten 
Hier kunt u seizoenschommelingen van 
de gemiddelde ticketprijzen binnen een 
gebied herkennen. Via de link onder de 
grafiek komt u naar het gedetailleerde 
rapport.

6  Top bestemmingen 
Hier vindt u uw meest gevlogen routes.
Dat zijn de vliegverbindingen die in de 
rapportageperiode de hoogste omzet 
hadden.
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Rückseite U4Reiskosten reduceren? Tijd en moeite besparen? Neem dan contact met ons op!
Als het om uw zakenreismanagement gaat, moet u er een specialist bij halen. Vertrouw 
daarom op de globale competentie van AirPlus en maak een afspraak met een van onze 
adviseurs, wij luisteren graag naar u. En wij stellen de juiste vragen om die oplossing te  
kunnen ontwikkelen die voor uw zakenreismanagement het meest effectief is.

AirPlus International
Evert van de Beekstraat 22
Postbus 75520
 1118 ZN Schiphol
Nederland
 
T +31(0)20.7 95 23 00
F +31(0)20.7 95 23 01
amsterdam@airplus.com
www.airplus.com
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