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Xu hướng ngành

Sự khác biệt giữa

các khu vực về

công nghệ và cơ sở

hạ tầng

Khách hàng

hiểu biết

Tăng nội dung từ nhiều

nguồn khác nhau

Hỗ trợ 24/7 và làm

việc từ xa

Xu hướng

ngành
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• Sabre Red 360 Web có các tính năng của Sabre Red 360, cách kết nối dựa
trên trình duyệt Web cho phép đại lý tìm kiếm/đặt chỗ/ chỉnh sửa/xuất
chứng từ vận chuyển trên chính môi trường đại lý mà không cần ở văn
phòng. 

• Khả năng truy cập dựa trên trình duyệt (Chrom, Firefox, Safari, Opera) cho
phép đại lý làm việc từ mọi nơi có kết nối Internet, hỗ trợ làm việc từ xa và
ngoài giờ. 

• Sabre Red 360 Web hỗ trợ tất cả câu lệnh như trên Sabre Red 360, ngoài ra
Graphical workflows (quy trình sử dụng giao diện đồ họa) rất thích hợp cho
người mới sử dụng với chức năng cài phím nóng PF Keys tăng cường tự
động hóa trong công việc.

• Có thể truy cập đa phương tiện: desktop, mobile với yêu cầu phần cứng/ 
băng thông hợp lý.

• Có thể dùng đồng thời 2 phiên bản Web và phiên bản SR360 truyền thống. 

Sabre Red 360 Web
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Sabre Red 360 
Web

Kết nối dựa trên trình
duyệt

Làm việc mọi lúc, mọi nơi có kết
nối internet

Tìm kiếm, sửa đổi, đặt chỗ và
thực hiện booking trên môi
trường đại lý của bạn mà không
cần ở văn phòng

Hỗ trợ dễ dàng làm việc từ xa.

Giao diện với góc nhìn
mở rộng
Các tính năng và nội dung phong
phú được người dùng yêu thích



Chúng tôi đã sử dụng hệ thống Sabre trong nhiều năm và gần đây
chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm Sabre Red 360 Web với thành
công lớn.

Chúng tôi nhận thấy phiên bản web mới cực kỳ nhanh chóng cho dù
sử dụng các câu lệnh khó hiểu hay giao diện đồ họa. 

Do đó văn phòng chúng tôi đã chuyển hoàn toàn sang sử dụng Sabre 
Red 360 và khả năng làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Ý 
là vô cùng hữu ích. 

Tóm lại, tôi coi phiên bản mới này của Sabre Red 360 Web là giải
pháp hoàn hảo cho cả những người mới bắt đầu và cả các chuyên gia

Fabio Pignalberi

Jiang Shi Gruppo Travel – Rome, ITALY


