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Uvod
Globalni distribucijski sistemi (GDS) predstavljajo glavni distribucijski kanal za letalske
prevoznike, katerih primarna dejavnost je posredovanje ponudbe letalskih storitev. Vse
večje zahteve kupcev letalskih storitev so povzročile korenite spremembe v sami
distribuciji letalskih storitev. Prehod iz ročnih sistemov za izvajanje rezervacij letalskih
kart in določanje cen le-teh na računalniško podprte sisteme za vnašanje rezervacij in
dodeljevanje cen je pripeljalo do razvoja računalniško rezervacijskih sistemov (RRS), ki so
v lasti letalskih prevoznikov. Zahteve turističnih agencij, kot glavnih uporabnikov GDSov, pa so pripeljale do razvoja globalnih distribucijskih sistemov, ki povezujejo posamezne
RRS-e letalskih prevoznikov in poleg glavne dejavnosti, distribucije letalskih letov, služijo
kot distribucijski sistemi za hotele, rent-a-car podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z
ladijskimi križarjenji.
Štirje največji globalni distribucijski sistemi – Amadeus, Galileo, Sabre in Worldspan – so
tako postali hrbtenica moderne distribucije turističnih proizvodov. Posamezno obdelajo več
kot milijon letalskih rezervacij letno in so svetovno dostopni po celem svetu iz 230.000
prodajnih mest.
Vendar je s prihodom interneta njihova vloga začela upadati. Zanimiva se mi zdi
primerjava nekaterih avtorjev, ki GDS-e primerjajo z dinozavri. Nekoč zelo močni, danes
na poti izumrtja.
Delujejo na hitro spreminjajočem se trgu, s spreminjajočim se vzorcem obnašanja
potrošnikov, kjer prihaja do pojava novih on-line prodajnih poti in modelov nizko
cenovnih letalskih prevoznikov. In ravno ti dejavniki lahko korenito vplivajo na nadaljnji
razvoj GDS-ov.
V svojem diplomskem delu sem se osredotočil na ponudbo trga GDS-ov. Osredotočil sem
se na štiri največje ponudnike GDS-ov, saj bi bila drugače celotna tema preobsežna in tako
premalo natančna. To odločitev želim podkrepiti z dejstvom, da so GDS-i prvotno nastali
na pobudo letalskih prevoznikov v želji po informatizaciji njihovega poslovanja in trženja
letalskih storitev. Le-ti predstavljajo glavno orodje za turistične agencije pri pregledu cen
letalskih kart in izvedbi rezervacij.
V prvem poglavju sem razložil pojme, ki so povezani z GDS-i in predstavil njihov
zgodovinski razvoj. Nadaljeval sem z predstavitvijo štirih vodilnih GDS-ov v svetu in
opisal njihove osnovne funkcije. Moram poudariti, da njihova medsebojna primerjava ni
mogoča, saj vsak deluje na svojem geografskem trgu, kateremu so se skozi leta primerno
prilagodili. To je posledica lastništva GDS-ov, ki so bili v začetku v lasti letalskih
prevoznikov. Predstavil sem tudi pravno regulacijo GDS-ov, ki je bila nujno potrebna
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zaradi izkoriščanja lastnikov za favoriziranje svojih letalskih prevozov in kasneje
deregulacijo, ki je bila posledica pojava novih alternativnih tekmecev na trgu GDS-ov.
V drugem poglavju sem predstavil primerjavo stroškov rezervacije preko klasičnega GDSa in njegove alternative – on-line internetnega rezervacijskega portala Orbitz. S tem
poglavjem sem poskušal prikazati resnost novih internetnih distribucijskih kanalov kot
možnost alternative in njihov možni vpliv na GDS-e in njihov nadaljnji razvoj.
V tretjem poglavju sem analiziral prednosti GDS-ov pred konkurenti in njihove priložnosti,
katere bodo morali izkoristiti za nadaljnji obstoj. Raziskal sem trg rešitev alternativnih
ponudnikov, predstavil njihove prednosti in raziskal slabosti GDS-ov, katere novi
alternativni ponudniki izkoriščajo za svojo rast in GDS-om predstavljajo neposredno
nevarnost.

1. Globalni distribucijski sistemi letalskih prevoznikov

1.1.

Razlaga pojmov

Globalni distribucijski sistem (v nadaljevanju GDS) 1 predstavlja povezavo med
posameznimi RRS-i (računalniški rezervacijski sistem) in uporabnikom, ki povprašuje po
storitvah ponudnikov turističnih storitev oziroma turističnega proizvoda. V današnjem
času GDS predstavlja najpomembnejši distribucijski kanal za večino ponudnikov
turističnih storitev. Med te ponudnike štejemo: letalske prevoznike, ponudnike hotelskih
storitev, rent-a-car 2 podjetja, ponudnike ladijskih križarjenj, ponudnike paketnih potovanj
in ostale ponudnike turističnih storitev.
V zadnjih letih smo priča velikim spremembam na področju GDS-ov in nedvomno
trenutno predstavljajo vodilni elektronski distribucijski kanal za ponudnike turističnih
storitev.
Zelo pomembno je, da razlikujemo med izrazoma GDS in RRS. Izrazno sta si zelo
podobna, vendar pa predstavljata dva različna pojma in prav zaradi izrazne podobnosti
pogosto prihaja do njune zamenjave.

1

Prevod besede GDS (Global distribution system) v globalni distribucijski sistemi se mi zdi bolj smiseln od
prevoda svetovni distribucijski sistemi zaradi same razsežnosti izraza svetovni. Izraz globalni nazorneje
ponazori pomen prevoda.
2
Prevod besede rent-a-car se mi zdi nesmiseln zaradi vsakdanje uporabe le-tega izraza. Najprimernejši
prevod po SSKJ bi bil izposojevalnica avtomobilov.
2

1.1.1. Računalniški rezervacijski sistem (RRS, angl. Computerized reservation
system, CRS)
Računalniški rezervacijski sistem je v lasti ponudnika turističnih storitev. Najpogosteje gre
za razvoj lastne IT rešitve, preko katere povezujejo svoje oddelke in ponujajo svoje
storitve. Problem teh sistemov se je pojavil pri samem povezovanju. Vsaka turistična
agencija je morala imeti individualno povezavo do posameznega RRS-a letalskega
prevoznika, s katerim je sodelovala. V primeru, da je želela preveriti ponudbo letalske
karte pri več ponudnikih letalskih storitev, je morala to preveriti na vsakem RSS-u posebej.
To je bilo s stališča turističnih agencij in posrednikov zamudno in nepraktično, hkrati pa je
predstavljajo visoke stroške.

1.1.2. Globalni distribucijski sistem (GDS, angl. Global distribution system)
V nasprotju z RRS-om, globalni distribucijski sistem predstavlja vmesnik, ki povezuje več
RRS-ov. Gre za glavni računalnik, ki omogoča obdelavo poizvedb in jih posreduje
neposredno do končnega uporabnika, turistične agencije. Tako se posamezna zahteva za
določeno ponudbo letalske karte preveri pri več ponudnikih letalskih storitev, ki so
vključeni v posamezni sistem, in kot povratno informacijo naniza nabor vseh možnih letov
in cen za določeno poizvedbo.
GDS-i uporabljajo sodelujočo procesno arhitekturo, pri kateri so določene funkcije
izvršene neposredno na glavnem računalniku GDS-a, ostale pa so izvršene na RRS-ih
posameznih letalskih prevoznikov, odvisno od poizvedbe uporabnika. Večina GDS-ov ima
lastno podatkovno bazo, ki skrbi za hranjenje informacij o prodaji letalskih vozovnic, tudi
če so bile te izvršene na RRS-u sodelujočega letalskega prevoznika (Inkpen, 1998, str.
106).
Prav ta razlog za povezovanje RRS-ov v skupen sistem je pripeljal do razvoja GDS-ov, ki
so bili v pretežni lasti letalskih prevoznikov.

1.2.

Zgodovinski razvoj računalniških rezervacijskih sistemov do danes

V želji po razvoju so letalski prevozniki kmalu ugotovili da morajo, če želijo hitrejše,
učinkovitejše, natančnejše in cenejše delovanje znotraj podjetja in s sodelujočimi
partnerji, investirati v informacijsko tehnologijo, ki je postala ključni segment investicij v
začetnih stopnjah razvoja.
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1.2.1. Začetki RRS
V 60-ih letih prejšnjega stoletja so bile rezervacije izvršene na tako imenovanih oglasnih
panojih, na katerih so bili navedeni potniki. Turistične agencije so tako za vsakega
posameznega potnika iskale najkrajšo in najcenejšo letalsko pot pri posameznih letalskih
prevoznikih preko telefona. Najprej je bilo potrebno preveriti proste sedeže, nato narediti
rezervacijo in na koncu še potrditi rezervacijo, preden so lahko izdali posamezno letalsko
karto.
Zgodovina letalskih rezervacij sega v leto 1950, ko so American Airlines poskušale
izgraditi sistem, ki bi omogočal spremljanje podatkov o letih »v živo« v vseh njihovih
poslovalnicah. Ta sistem naj bi vseboval avtomatično procesiranje rezervacij in izdajo
letalskih kart.
Kot rezultat je leta 1964 nastal sistem Sabre (Semi-Automated Business Research
Enviroment). Njegova prednost je bila, da je omogočal spremljanje prostih sedežev za
posamezne letalske lete »v živo«. Sistem je bil na razpolago vsem turističnim agencijam in
posrednikom po svetu, ki so sodelovale z American Airlines. Ta sistem je predstavljal
mejnik med novim in starim načinom rezervacij, ki je zahteval posebno skupino ljudi, ki je
ročno s tako imenovanimi »fizičnimi kartami« razporejala proste sedeže na letalu in
določala njihove cene.
V 70-ih je sistem Sabre postal veliko več kot samo kontrolni sistem za zaloge v letalstvu.
Predstavljal je osnovni sistem za načrtovanje letov, sledenje nadomestnih delov,
razporejanje letalske posadke in razvoj sistemov za podporo odločanju vodstva (Hopper,
1990).
Turistične agencije in posredniki so tako prevzeli vlogo telefonske klicno sprejemne službe
za letalske rezervacije, kar je za letalske prevoznike predstavljalo zmanjšanje stroškov,
kajti v preteklosti so bili prav oni tisti, ki so imeli klicno službo za prejemanje klicev
turističnih agencij in ostalih posrednikov glede prostih rezervacij.

4

Slika 1: Klasična oblika RRS

Potnik
(zasebni ali
poslovni)
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Vir: Developments in the transport sector since the conlusion of the Uruguay Round, 2000.

Leta 1974 je direktor podjetja American Airlines, Robert Crandall, predlagal, da podjetja,
ki se ukvarjajo z letalskimi prevozi, skupaj ustanovijo in upravljajo skupno rezervacijsko
omrežje, ki bi bilo globalno dostopno vsem turističnim agencijam, ki se ukvarjajo z
letalskimi rezervacijami. Odziv ostalih letalskih družb je bil negativen in leta 1976 so
United Airlines razvile svoj rezervacijski sistem Apollo in ga implementirale v sodelujoče
turistične agencije.
Sabre je kmalu nadvladal Appolo in prevzel vodilni položaj RRS-a v ZDA. V 90-ih letih
prejšnjega stoletja je letna donosnost naložbe (ROI) pred obdavčitvijo pri Apollu dosegla
70 odstotkov, pri Sabre pa več kot 100 odstotkov.
Kmalu so evropski letalski prevozniki začeli razvijati svoje RRS-e. Leta 1987 sta bila
ustanovljena Galileo in Amadeus, kot prva evropska RRS-a, ki sta bila zelo podobna
ameriškemu Sabre. Amadeus je temeljil na SystemOne, ki ga je pridobil Frank Lorenzo, ko
je kupil Easten Air Lines. Galileo pa se je strateško povezal z United-ovim Apollo-m.
Na azijsko-pacifiškem trgu so prvi RRS-i delovali v okviru nacionalnih letalskih
prevoznikov (bili so v lasti države, kjer so delovali) z izjemo Abacus-a, ki je bil v lasti
Southeast Asian Airlines.
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Slika 2: Evolucijski razvoj RRS-ov in GDS-ov

Vir: Lastni prikaz.

1.2.2. Prehod iz računalniških rezervacijskih sistemov na globalne distribucijske
sisteme
V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ukinitev državnega nadzora nad potniškim letalstvom v
ZDA omogočila letalskim prevoznikom, da oblikujejo svojo ponudbo in cene prosto, glede
na povpraševanje, in to ponudbo nenehno tudi spreminjajo. Ta sprememba je povzročila
potrebo po fleksibilnosti in nenehni notranji ter zunanji komunikaciji letalskih
prevoznikov.
Nastal je prvi RRS, ki je omogočil informatizirano notranjo organizacijo letalskih
prevoznikov in neprekinjeno zunanjo dostopnost do cen, kapacitet ter ostalih informacij, ki
so jih potrebovali zunanji zastopniki in ostali partnerji.
Z vstopom novih ponudnikov na trg letalskih storitev se je začela »cenovna vojna«, kar je
povzročilo vse večje potrebe po komuniciranju in informatizaciji poslovanja (Boberg,
Collison, 1985). RSS-i so postali vodilna orodja za povečanje produktivnosti.
Računalniški rezervacijski sistemi so omogočili letalskim prevoznikom medsebojno
konkuriranje s ceno in prilagodljivostjo voznih redov. Omogočali so jim nenehno
6

ažuriranje on-line 3 informacij za potencialne kupce in kmalu postali podporno orodje za
administracijo in ostale organizacijske enote. Postali so ključni dejavniki pri povečevanju
prihodka in povečanju prodaje storitev letalskih prevoznikov.
RRS-i so omogočili tri glavne koristi: široko distribucijsko mrežo, prihodek ustvarjen od
ostalih (third-parity) storitev, ki so bile omogočene z vpeljavo RRS-ov in dodatno korist
zaradi direktne prodaje krovnega oziroma matičnega letalskega prevoznika (Copeland,
1988).
Letalski prevozniki so novo tehnologijo uporabili za natančnejše in učinkovitejše vodenje
rezervacij in podatkov o cenah vozovnic. Tak sistem jim je prav tako omogočil izdajanje
letalskih kart, letalskih prepustnic, računov, poravnav med prevozniki in turističnimi
agencijami na daljavo.
Skoraj vsak letalski prevoznik je razvil oziroma kupil svoj RRS, ki je bil namenjen
predvsem za delovanje na domačem trgu (Wardell, 1987).
Tudi danes ima vsak posamezen letalski prevoznik svoj interni RRS, ki skrbi za notranji
pretok informacij, kot sta popis inventarja in povezava do dobaviteljev. RRS uporablja
notranje omrežje (intranet) in služi kot hrbtenica za povezovanje v zunanja omrežja
(ekstranet 4 ).
Sredi 80-ih let prejšnjega tisočletja so se RRS-i razvili v veliko širše GDS,(ne pomeni že ta
S sistem?)ki so služili kot sistemi za povezovanje med letalskimi prevozniki in ostalimi
dobavitelji. Ocenjeno je, da podatkovna baza ameriškega Sabre vsebuje 45 milijonov
ponudb, ki se dopolnjujejo s 40 milijoni sprememb mesečno. Kompleksnost sistema
omogoča 2000 operacij na sekundo, prav tako pa se dnevno dopolni s 500.000 imeni in
ostalimi podatki potnikov. Posamezen sedež je v obdobju treh mesecev do odhoda v
povprečju prodan 2,5 krat in preklican 1,5 krat (Hopper, 1990).
Razvoj RRS-ov v GDS-e, z integracijo različnih turističnih storitev, je omogočil RRS-om
ustvaritev dodane vrednosti osnovnim produktom. GDS-i so postali supermarket
informacij in rezervacij za različne turistične storitve. Poleg informacij o letalskih letih in
cenah, vsebujejo informacije o namestitvah, rent-a-car-jih in javnih prevoznih sredstvih.
Postali so glavni podporni sistem za razporejanje sedežev na letalu in razporejanje posadke
za posamezne lete ter povezovanje s podjetji za oskrbo s pripravljenimi jedmi (naročanje
števila obrokov na osnovi izvršenih rezervacij).

3

Izraz je znan vsem, ki internet uporabljajo pogosteje, prevod v slovenščino bi bil razumljiv kot npr. izrazi:
na vezi, priključen, v direktni povezavi, povezan, priklopljen, sproten.
4
Ekstranet je zasebno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežne povezave in javno
telekomunikacijsko omrežje za varno izmenjavo podatkov med sodelujočimi podjetji, dobavitelji, potrošniki
in ostalimi sodelujočimi partnerji.
7

1.3.

Globalni distribucijski sistemi danes

V današnjem času igra informacijska tehnologija ključno vlogo pri strateškem in
operativnem upravljanju letalskih prevoznikov. Raziskava Airlines IT Trends v letu 2001
je pokazala, da letalski prevozniki vse hitreje prehajajo na sisteme, ki temeljijo na
internetnem IP protokolu (O'Tolle, 2002).
Ključni dejavniki GDS-ov so večja odprtost in dostopnost končnih kupcev do njihovih
vsebin.
Raziskava je pokazala, da je 20 odstotkov vseh letalskih prevoznikov že razvilo oziroma
začelo uporabljati internetne rezervacijske aplikacije, ki temeljijo na internetnem IP
protokolu. Tretjina preostalih letalskih prevoznikov pa bo začela uporabljati internetno
bazirane aplikacije v nekaj letih, 90 odstotkov letalskih prevoznikov pa že poroča o
začetkih implementacije internetnih aplikacij na obstoječe sisteme.
Danes se preko internetnih rezervacijskih portalov proda 6 odstotkov vseh svetovno
prodanih letalskih kart in v prihodnosti se bo ta odstotek še povečal, saj so internetne strani
letalskih prevoznikov postale eden izmed najpomembnejših distribucijskih kanalov za
trženje svojih storitev (O'Tolle, 2002).
1.3.1. Prisotnost štirih komponent globalnih distribucijskih sistemov
Z GDS tehnologijo so se razvile štiri komponente, ki so služile lastnikom sistemov kot
inštrument za ustvarjanje prednosti in večjih dobičkov pred ostalimi uporabniki GDS-ov. V
nadaljevanju bom le-te tudi opisal (Consumerwebwatch.org, 2006).
1.3.1.1. Sistem za upravljanje z zalogami in prikaz le-teh (Invetory management
and display)
Sistem je obsegal informacije o prostih zmogljivostih ponudnikov storitev (letalski sedeži,
hotelske sobe, rent-a-car, itd.). S pomočjo zapletenih algoritmov je prikazoval rezultate
zahtevanih poizvedb. Problem teh algoritmov se je pojavil z omejitvijo GDS zaslonov, na
katerih so se prikazovale zahtevane poizvedbe (iskani rezultati so lahko obsegali tudi več
strani). 80 do 90 odstotkov rezervacij se je izvršilo na osnovi letov, ki so bili prikazani na
prvi strani rezultatov iskanja. 70 odstotkov rezervacij pa se je izvršilo na osnovi rezultatov,
ki so bili prikazani v prvi vrstici prvega prikazanega zaslona. To anomalijo so izkoristili
lastniki GDS-ov, ki so svoje storitve uvrstili na sam vrh iskanih rezultatov in tako pridobili
prednost pred ostalimi uporabniki GDS-a in posledično ustvarjali večji dobiček.
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1.3.1.2. Sistemi za določanje cen (Pricing- and fare-search engines)
Sistemi so na osnovi želenega leta in predhodno vnesenih pravil določili ceno vozovnice.
Pravila, na katerih je temeljila odločitev, so bila: pot, postanki, prednost nakupa, trajanje
bivanja in ostali fiksni in variabilni dejavniki, odvisni od povpraševanja in ponudbe. Tako
so lahko letalski prevozniki za isto pot določili različne cene, predvsem zaradi poslovnih
potnikov, ki so leteli na stroške svojega podjetja in so bili pripravljeni za isto pot plačati
višjo ceno samo, da bi preživeli konec tedna doma in ne kje drugje.

1.3.1.3. Generator vozovnic in ostalih dokumentov (Ticketing and document
generator)
Sistem je omogočal uporabnikom izdajanje fizičnih in elektronskih letalskih kart
neposredno na prodajnem mestu (turistična agencija) in na oddaljenih lokacijah (letališča,
uradne pisarne letalskih prevoznikov), kjer so jih lahko kupci prevzeli. To tehnologijo so
lahko ponudniki v svojo prid izkoristili tako, da so karte pošiljali na oddaljene lokacije,
kjer so bile provizije višje in jih nato prenesli nazaj brez stroškov. Tako so umetno
dvigovali ceno in povečevali dobičke z zasluženimi provizijami.
1.3.1.4. Generator poročil iz podatkovnih baz (Database reporting engines)
Sistemi so omogočali letalskim prevoznikom kreiranje poročil za namene, kot so finančni
in računovodski izkazi, analize trendov in analizo potnikov.
Zgoraj našteti dejavniki so povzročili nesoglasja ostalih uporabnikov GDS-ov in kmalu so
uvedli regulatorje, ki so omejevali monopolno obnašanje letalskih prevoznikov, ki so imeli
v lasti GDS-e.

1.3.2. Pravna regulacija GDS-ov
Zaradi zgoraj naštetih zlorab in monopolnega obnašanja lastnikov GDS-ov je ameriški
kongres leta 1982 sprožil raziskavo, ki je potrdila zlorabo uvrščanja letalskih prevoznikov
(lastnikov GDS-a) na začetek zaslona in uporabe ostalih nelojalnih postopkov, in uvedel
splošne predpise, ki so bili sprejeti v letu 1984. Ti predpisi so bili leta 1992 posodobljeni z
obveznim članstvom letalskega prevoznika, ki je imel lastniški delež v posameznem GDSu večji kot 5 odstotkov, da sodeluje oziroma kupi dostop do ostalih GDS-ov z istim
nivojem dostopa, kot do lastnega GDS-a in za te storitve plačuje isto GDS pristojbino, kot
jo ostali letalski prevozniki plačujejo za uporabo lastnega GDS-a. S tem so onemogočili
favoriziranje samega sebe v GDS-u, katerega so imeli v lasti (La Bianca, 2004).
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Predpisi so se osredotočali na:
•

prikazovalne zaslone;

Lastnikom GDS-ov je bila prepovedana uporaba spremenljivk, ki so jih na
prikazovalnih zaslonih uvrščale na prvo mesto. Vendar je omejevanje prikazanih nizov
ostalo dovoljeno.
•

cene rezervacij;

Diskriminacija med cenami za posamezne uporabnike je bila prepovedana. Vsi
uporabniki so imeli dostop do naprednih funkcij sistema za določanje cen.
•

podatke rezervacij;

Vse marketinške raziskave na osnovi podatkov o rezervacijah, ki bi lahko bile koristne
za uporabnike, so bile na voljo za določeno odplačilo.
•

pogodbe med lastniki in uporabniki GDS-ov;

Pogodbe med lastniki in uporabniki GDS-ov so prepovedovale nelojalno konkurenco.
Prav tako so lastniki uporabnikom dovolili uporabo ostalih GDS-ov brez zadržkov.
Pristojbine za uporabo GDS-ov so morale biti enake za vse uporabnike.

1.3.3.

Deregulacija GDS-ov

Dve desetletji po vpeljavi regulacije GDS-ov, je prišlo do zahtev po deregulaciji le-teh,
zaradi korenitih sprememb na samem trgu GDS-ov:
•

Struktura v lastništvu posameznih GDS-ov se je korenito spremenila. Amadeus je
edini GDS, med štirimi vodilnimi na svetu, ki je s 46,7 odstotka delnic v lasti
letalskih prevoznikov. Ostali trije so v javni lasti. Tako so anomalije o prikazovanju
na vrhu zaslona skoraj popolnoma izginile.

•

GDS-i morajo danes tekmovati z internetno tehnologijo za prodajo letalskih kart,
katero danes uporablja vedno več letalskih prevoznikov. Tako bi nadaljevanje
regulacije GDS-ov pomenilo nefleksibilno in nekreativno konkurenco internetni
tehnologiji.
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Deregulacija v ZDA:
•

Decembra 2003 so se v ZDA odločili za deregulacijo GDS trga, ki je potekala v
dveh fazah. Januarja 2004 so odpravili zahtevo o obveznem članstvu lastniških
letalskih prevoznikov, ki imajo v lasti več kot 5 odstotkov GDS-a, v vseh ostalih
GDS-ih. Prav tako so odpravili zahtevo o zaračunavanju enake pristojbine za
različne uporabnike. Julija 2004 pa so odpravili anomalijo s prikazovanjem na vrhu
zaslona in obvezne pogodbe med GDS-i in letalskimi prevozniki.

Deregulacija v Evropi:
V Evropi je pobuda za deregulacijo GDS-ov enaka kot v ZDA. Vendar se v Evropi
pojavlja problem obstoječega lastništva letalskih prevoznikov v vodilnem Amadeus-u.
Tako so na osnovi raziskave podjetij The Brattle Group in Norton Rose možni trije
scenariji. Prvi govori o celotni odpravi »pravila upravljanja« (EC Code of Conduct), kakor
v ZDA. Druga dva scenarija pa naj bi korenito spremenila »pravila upravljanja«, vendar
naj bi prav tako vpeljala potrebne varovalke, ki bi onemogočale anomalije lastnikov
Amadeus-a (La Bianca, 2004).

1.4.

Štirje vodilni globalni distribucijski sistemi na svetu

Zaradi visokih investicij, ki so potrebne za vzdrževanje omrežij računalnikov, ki
povezujejo letalske prevoznike in uporabnike, so na svetu štirje vodilni GDS-i.
Ti so:
•
•
•
•

Amadeus
Galileo
Sabre
Worldspan

V prihodnosti lahko pričakujemo še več združitev podjetij in strateških povezav, tako da
lahko v naslednjih desetletjih pričakujemo le dva oziroma tri vodilne GDS-e.
V Tabeli 1 lahko vidimo velikost posameznih GDS-ov in podjetij, ki sodelujejo s
posameznim GDS-i.
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Tabela 1: GDS-i in njihov obseg v letu 2005*
Št.
Letalski
Države
Št. hotelov
lokacij
prevozniki
67.000
117
490
51.000
Amadeus
52.000
130
470
60.000
Galileo
50.000
45
440
72.000
Sabre
90
474
69.000
Worldspan 20.021
GDS

Ren-acar
50
23
32
29

Potovalne
agencije
320
368
266
40

*Število posameznih uporabnikov se iz meseca v mesec spreminja, tako da so podatki informativne narave za
leto 2005.

Vir: Lastni prikaz.
V Tabeli 2 vidimo ustanovitelje in uporabnike posameznih GDS-ov.
Tabela 2: Ustanovitelji in uporabniki posameznih GDS-ov
Ime
SABRE
(združen z Abacus in
QANTAS' Fantasia)

AMADEUS
(temelji na Eastern Air
Lines' SystemOne)

GALILEO
(temelji na United Airlines'
Apollo, združen z Ansett's
Southern Cross)

WORLDSPAN

Ustanovitelji
•

Uporabniki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Airlines
(Abacus)
All Nippon Airways
Cathay Pacific
Airways
China Airlines
Singapore Airlines
Air France
Austrian
Iberia
Lufthansa
SAS
Aer Lingus
Air Canada
Alitalia
British Airways
KLM
Swissair
TAP
US Airways

•
•

Delta
Northwest

•
•

Dragonair, EVA Airways, Garuda Indonesia,
Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal
Brunei Airlines, Silkair, Travelocity, US
Airways, American Trans Air(ATA), Midwest
Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines,
Air Malta, Frontier Airlines, Aeroflot

AmadeusLink, Continental, America West,
British Airways, Qantas, South African
Airways, Opodo

CheapTickets, Ixeo

Expedia, Orbitz, Hotwire, Priceline

Vir: Wikipedia.org, 2006.
Edini celostni podatki, ki so na voljo glede tržnih deležev, so omejeni na štiri svetovne
akterje. Natančna metodološka osnova teh številk je neznana in deleži ostalih GDS-ov so
med seboj neskladni. Zato je potrebno te podatke jemati z nekaj previdnosti in vzeti na
znanje, da je tudi moč teh štirih glavnih akterjev na regionalnih trgih zelo spremenljiva.
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Slika 3: Svetovni tržni deleži posameznih GDS-ov

Vir: Developments in the transport sector since the conlusion of the Uruguay Round, 2000.
Zaradi delovanja posameznih GDS-ov na več svetovnih trgih, prihaja do medsebojne
konkurence na vsakem trgu posebej. V ZDA si je svoj položaj utrdil Sabre in Worldspan,
medtem ko v Evropi prevladujeta Amadeus in Galileo.
Tabela 3: GDS-i po posameznih regijah in njihov tržni delež
Regija

GDS sistem

Tržni delež*

SEVRENA AMERIKA

Sabre
Worldspan
SystemOne

22%
10%
(poglej Amadeus)

SEVERNA AMERIKA
in
EVROPA

Galileo International

22%

EVROPA

Amadeus

27%

AZIJA
in
PACIFIŠKE
DRŽAVE

Abacus
Infini
Axess
Topas
Southern Cross
Fantasia

skupaj 9%

AFRIKA
in
VZHODNA EVROPA

Gets

neocenjeno

*Tržni delež je razdeljen po regijah. Skupek tržnih deležev ni enak 100 odstotkov, ker vsi sistemi GDS niso
bili ocenjeni.

Vir: Webwatch Consumer Report, 2006.
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V preteklosti so bili uporabniki GDS-ov predvsem turistične agencije in nekaj velikih
podjetij. Z napredkom interneta so del GDS-ov postali tudi končni potrošniki, vendar
prihaja do razlik med posameznimi trgi. V ZDA 80 odstotkov rezervacij poteka preko
GDS-ov, medtem ko v Evropi samo 20 odstotkov. Do razlik prihaja zaradi različnosti
trgov. V ZDA večina potnikov potuje z letali, začasno stanujejo v hotelih in si izposojajo
avtomobile preko rent-a-car podjetij. V Evropi pa potrošniki uporabljajo preostalo
prometno infrastrukturo, kot so vlaki, trajekti in nenazadnje prevoz z lastnimi prevoznimi
sredstvi (avtomobili, prikolice za kampiranje, avtodomi) (Inkpen, 1998, str. 108).
1.5.

Amadeus

Air France, Iberia, Lufthansa in SAS so leta 1987 ustanovila Amadeus, najmlajšega izmed
štirih največjih GDS-ov na svetu. Amadeus je ponudnik informacijske tehnologije za
trženje, prodajo in distribucijo za svetovno potovalno ter turistično industrijo. Njegova
obširna podatkovna baza in razvejano računalniško omrežje je med največjimi v Evropi, ki
oskrbuje več kot 57.000 lokacij različnih turističnih agencij in več kot 10.500 prodajnih
mest letalskih prevoznikov na 200 svetovnih trgih. Sistem omogoča vpogled v več kot
50.000 hotelov, 50 rent-a-car podjetij in tudi ostalih podjetij, ki se ukvarjajo z trajektnimi
prevozi, železniškimi prevozi, križarjenji, zavarovanji in potovalnimi agencijami.
Pri ustanovitvi podjetja Amadeus Global Travel Distribution S.A. so Air France, Iberia,
Lufthansa in SAS imeli enakovredne deleže, vendar je kmalu SAS prodal svoj delež
Amadeus Data Processing-u. Preostali trije ustanovitelji imajo danes v lasti 46,7 odstotkov
delnic, preostalih 53,3 odstotka delnic pa je v javni lasti.
Amadeus s strukturnimi in tehnološkimi spremembami tesno sledi trendom, ki zahtevajo
prehod na internetno bazirane tehnologije. Z nakupom e-Travel, Inc. od Oracle
Corporation leta 2001, ima Amadeus poslovno enoto, ki služi končnim potrošnikov kot
ponudnik e-commerca 5 . Z e-Travelom tako ponujajo rezervacije letov, avtomobilov,
hotelov in vozovnic za vlake na enem samem internetnem portalu, ki je del GDS-a (Etravel.com, 2006).
1.5.1. Amadeus distribucijska mreža
Amadeus Central System podpira razporede rednih letalskih letov za več kot 740 letalskih
prevoznikov, od katerih jih ima 440 neposredno povezane RRS-e z Amadeusom. Od teh
440 letalskih prevoznikov, jih ima 220 do Amadeusa standardni dostop (Standard Access),
140 jih ima direkten dostop (Direct Access), 150 normalen dostop (Amadeus Access) in
5

E-commerce je pojem, ki predstavlja distribucijo, nakup, prodajo, marketing in ponudbo produktov ter
storitev preko elektronskih sistemov, kot so internet in ostala računalniška omrežja. Informacijska tehnologija
smatra pojem kot aplikacijo za poslovno elektronsko trgovanje, namenjeno komercialnim poslom.
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230 letalskih prevoznikov ima možnost prikazovanja zadnjega prostega sedeža. Nekateri
letalski prevozniki so v sistem povezani z več dostopi, zato je seštevek večji kot 440
(Inkpen, 1998, str 113). Vrste dostopov so:
•

Amadeus standardni dostop (Amadeus Standard Access):
Ta raven dostopa je najosnovnejša raven. Razporedi letalskih letov so naloženi v
Amadeus-ovo podatkovno bazo preko magnetnih trakov, ki jih dobavijo posamezni
letalski prevozniki. Informacije o letih so tako prikazane na terminalnih zaslonih
Amadeus-a, medtem ko se razpoložljivost sedežev usklajuje s pomočjo
teleskriptorskih sporočil med RRS-om letalskega prevoznika in Amadeusom.

•

Amadeus direktni dostop (Amadeus Direct Access):
Direkten dostop omogoča uporabnikom Amadeus GDS-a direktno povezavo do
RRS-ov sodelujočih letalskih prevoznikov. Tako lahko neposredno vidijo aktualno
razpoložljivost sedežev, cene letov in razporede letov. Prodaja posameznega sedeža
se neposredno vnese v sistem, kjer je zabeležena in stoodstotno garantirana.

•

Normalen dostop (Amadeus Access):
Normalen dostop je najvišji možen nivo dostopa do Amadeus GDS-a. Predstavlja
spremljanje informacij v živo med Amadeus GDS-om in sodelujočim RRS-om
posameznega letalskega prevoznika. Pri tem dostopu so podprte tri dodatne
funkcije:
o Amadeus posodobitve (Amadeus Upate):
Omogoča uporabnikom, da vidijo realne informacije o razpoložljivosti
sedežev in nepravilnosti v zadnjih minutah. Npr.: Če je prikazano, da je na
razpolago 9 sedežev, to pomeni, da je ta podatek dejanski in se lahko ti
sedeži v zadnjem trenutku tudi prodajo.
o Amadeus prodaja (Amadeus Sell):
Omogoča uporabnikom, da je prodani sedež nemudoma zabeležen v RRS-u
sodelujočega letalskega prevoznika s pomočjo »povratne informacije«.
o Povratna informacija (Record Return):
Ta funkcija potrdi sprejem prodaje sedeža posameznega RRS-a, ki je bil
prodan preko Amadeus GDS-a. RRS pošlje identifikacijski zapis, ki je
nemudoma prikazan na Amadeus terminalih. Tako ne more priti do
podvajanja prodaje enega sedeža.

Glavni prikazovalni zaslon Amadeus-a omogoča poosebljene načine prikazovanja zaslona,
kar je njegova pomembna prednost. Ta poosebljen način prikazovanja je še zlasti
pomemben za turistične agencije in prodajna mesta posameznih letalskih prevoznikov, saj
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jim omogoča krojenje prikaza, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. Vse to je seveda pod
okriljem »pravil upravljanja« 6 GDS-a. Poosebljene nastavitve prikazovanja so:
•

Nepristranski prikaz (Neutral Display):
Je osnovni način prikazovanja, ki prikazuje vse sezname letov sodelujočih letalskih
prevoznikov. Prikazuje polno zasedene lete in tudi tiste, kjer je še možno opraviti
rezervacijo. Ta prikaz lahko uporabniki prikrojijo glede na čas vzleta oziroma na
čas pristanka. Prav tako lahko prikazujejo kombinacije do treh letov, ki so
medsebojno povezani.

•

Nepristranska razpoložljivost (Neutral Availability):
Prikazuje samo lete, ki imajo še razpoložljive sedeže. Pogled se lahko prikroji na
osnovi povezave med leti, časom povezave med posameznimi leti, časom odhoda in
prihajajočim tedenskim seznamom letov.

•

Dvojno mesto pristanka (Dual City Pair):
Prikazuje možnosti letov med mestom odhoda in dvema ciljema.

•

Prednost letalskega prevoznika(Prefered Carrier):
Ta način prikaza je omogočen uporabnikom, ki so povezani v Amadeus z
normalnim dostopom. Omogoča omejevanje prikaza letov željenih letalskih
prevoznikov.

•

Razpored letov (Timetable):
Prikazuje vse lete vseh letalskih prevoznikov med dvema krajema.

1.5.2. Amadeus Altéa Sell – rešitve za upravljanje s kupci
V letu 1987 so začeli ustanovitelji Amadeus-a z razvijanjem napredne aplikacije, ki
bi tesno povezala vse uporabnike Amadeus-a. Leta 1992 so predstavili Amadeus
Altéa rezervacije. Ta aplikacija je omogočila distribucijo rezervacijskih storitev z
najnižjimi stroški in je omogočila tesno povezanost med uporabniki in ponudniki
letalskih storitev. Prav tako je ukinila potrebo po razvijanju lastnega RRS-a, ki bi
bil povezan z izbranim GDS-om. Amadeus Altéa se je osredotočil na osnovne
procese letalskih prevoznikov in jih s pomočjo informacijske tehnologije prenovil
tako, da lahko z naprednimi funkcijami in najnovejšo tehnologijo sledijo današnjim
spremembam in napredkom v informacijski tehnologiji.
Amadeus Altéa je razvita po modulih, kar pomeni, da lahko vsak posamezni uporabnik
prilagodi in uporablja module, ki jih potrebuje za svoje delovanje.
6

Pravila upravljanja je prevod besedne zveze Europian Commision (EC) Code of Conduct, ki je opisana v
poglavju Regulacija GDS-ov.
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Amadeus Altéa vsebuje 3 osnovne module (Solutions for Full Service Airlines, 2006):
•

Altéa rezervacije (Altéa Reservations):
Uporabnikom omogoča upravljanje s profili kupcev, ki so na voljo vsem
uporabnikom Amadeus Altéa. Omogoča upravljanje z rezervacijami, določanje cen
vozovnic, izdajanje kart (papirnih in e-kart), direktno in indirektno prodajo ter
distribucijo preko ostalih distribucijskih kanalov (Amadeusove turistične agencije).

•

Altéa zaloge (Altéa Inventory):
Uporabnikom omogoča avtomatizirano upravljanje z voznimi redi, kontrolo zalog
in razporejanje sedežev po posameznih letih glede na profile kupcev. Omogoča
uporabo naprednih funkcij, ki upoštevajo želje in preference kupcev, kar omogoča
napredno prilagajanje zahtevnim kupcem.

•

Altéa kotrola odhodov (Altéa Departure Control):
Omogoča napredno avtomatizirano nadziranje prijav na lete, izdajanje letaliških
prepustnic in upravljanje s prtljago.
Število uporabnikov Amadeus Altéa Sell dnevno narašča. Marca 2006 je bilo v
sistem vključenih 143 letalskih prevoznikov, ki prevažajo 420 milijonov potnikov
letno. Na sistem je priključeno 120.000 terminalov različnih letalskih prevoznikov.
Prav tako bodo v prihodnosti implementirali 8 novih letalskih prevoznikov, ki
prevažajo več kot 90 milijonov potnikov letno. Vsekakor je Amadeus, s svojo
svetovno razširjeno mrežo eden izmed vodilnih GDS-ov na svetu, ki bo v
prihodnosti zagotovo utrdil in razširil svoj tržni delež (Solutions for Full Service
Airlines, 2006).

1.5.3. Amadeus Pro
Amadeus Pro predstavlja nabor programskih rešitev za dostop do Amadeus GDS-a preko
grafičnih vmesnikov prilagojenih za turistične agencije (Mišmaš, 2001):
•

•

•

Amadeus Pro Tempo je vsestransko rezervacijsko orodje, ki deluje v operacijskem
okolju Windows. Uporabniku ponuja prijazen grafični vmesnik, ki poenostavlja
delo z rezervacijskim sistemom.
Amadeus Pro Web omogoča uporabnikom dostop do sistema Amadeus preko
interneta. Ta način dostopa občutno zmanjša stroške in čas namestitve za uporabo
sistema.
1A-RES ponuja širokemu krogu uporabnikov interneta dostop do rezervacijskega
sistema pod imenom ponudnika potovalnih storitev, neodvisno od njegove lokacije
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in časa, hkrati pa daje možnost širitve prodajne dejavnosti. Končnemu uporabniku
se ponuja prijazen in enostaven grafični vmesnik za rezervacije, ki je povezan v
sistem Amadeus.

1.6.

Galileo

Galileo je bil leta 1993 ustanovljen s strani 11 največjih severno ameriških in evropskih
letalskih družb. Deluje na trgih Severne Amerike, Evrope, bližnjega Vzhoda, Afrike in
Azije. Sedež podjetja se nahaja v Parsippany, New Jersey.
V letu 1997 je Galileo International postal delniška družba, ki je kotirala na New Yorški in
Chicaški borzi. Oktobra 2001 je Cedant Corporation kupil Galileo International za 1,8
milijard dolarjev v navadnih delnicah in denarju. Galileo deluje v 116 državah in je
dostopen s 45.000 lokacij. Povezan je s 500 letalskimi prevozniki, 227 hotelskimi podjetji,
33 rent-a-car podjetji in 368 organizatorji turističnih potovanj.
Komparativna prednost Galilea je v njegovem tržnem deležu, uravnoteženi prisotnosti na
vseh globalnih trgih, raznoliki mreži ponudnikov turističnih storitev, tehnološko naprednih
informacijskih sistemih in visoko kvalificiranem osebju.
Zahtevam po tehnologijah, ki temeljijo na internetu, je Galileo sledil z navezo s podjetjem
Go, največjim angleškim nizko cenovnim letalskim prevoznikom. S podružnicami, kot sta
Higwire, Inc., ki skrbijo za internetno tehnologijo in Sheperd Systems, ki skrbi za
zaračunavanje provizij prodaje storitev, sledi globalnim trendom in postavlja trende v
razvoju GDS-ov.
Galileo sistem deluje na območju Evrope, Bližnjega Vzhoda, Latinske Amerike, Azije in
Afrike, medtem ko je po drugih regijah znan kot Appolo (Galileo je za osnovo GDS-a
uporabil Appolo, tako se je na teh trgih ohranilo prvotno ime), ki deluje na območju
Severne Amerike, Japonske in posameznih delov Karibskih otokov.

1.6.1. Cedant – podjetje za distribucijo turističnih storitev
Oddelek za distribucijo turističnih storitev podjetja Cedant je največji in geografsko najbolj
razširjen ponudnik turističnih blagovnih znamk in distribucijskih procesov. Zaposluje okoli
5.000 ljudi v več kot 116 državah. Pod okrilje Cedanta spada tudi Galileo, vodilni
ponudnik distribucijskih storitev in on-line potovalnih agencij, kot so: Orbitz,
CheapTickets, Lodging.com, HotelClub.com in RatesToGo.com.
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Z lastništvom Cedanta nad Galileom je Cedant razvil posebno strategijo trženjskega spleta,
kjer vsak posamezni produkt služi določeni funkciji. Tako je Galileo postal GDS, ki služi
ostalim produktom Cedant-a, kot povezovalec GDS v širšem pomenu.
Slika 4: Cedant TDS sestava prodajnega/potrošniškega asortimenta

Vir: Shelly, 2004.

1.6.2. Osnovne funkcije Galilea
Galileo ima veliko orodij, zato se bom osredotočil le na glavna orodja GDS-a, ki se
uporabljajo pri letalskih prevoznikih in uporabnikih Galilea. Ta orodja so (Inkpen, 1998,
str. 121):
•

Razpoložljivost letov (Flight availability):
Je ena najpogosteje uporabljenih funkcij Galilea in predstavlja prvi korak pri
izvajanju rezervacije. Pred samo rezervacijo sedeža agent preveri preference
potrošnika in želeni let na zaslonu razpoložljivih letov:
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o Vozni red (Timetable): Na zaslonu so prikazani vsi leti za obdobje 28 dni od
želenega datuma odhoda. Prikaz je mogoče prikrojiti z raznimi omejitvami,
kot so določen letalski prevoznik, določena ura, itd.
o Vozni red za specifičen let (Flight specific timetable): Ta prikaz je
natančnejši prikaz posameznega leta, ki pove celoten čas leta, možne
razrede leta, številko terminala in možne postanke.
•

Rezervacijska datoteka (Booking files):
Naslednja faza je kreiranje datoteke, ki vsebuje informacije o želenem nakupu
posameznega sedeža. Poizvedba o dostopnosti določenega sedeža se izvrši odvisno
od nivoja dostopa do Galilea:
o Zavarovana prodaja (Secured sell): Predstavlja najvišji nivo rezervacij
Galilea. Rezervacija je poslana direktno na RRS posameznega letalskega
prevoznika in omogoča takojšnjo povratno informacijo o dobavljivosti
sedeža.
o Super garantirana prodaja (Super guaranteed sell): Rezervacija je
shranjena lokalno na Galileu, ki se venomer posodablja z ostalimi RRS in se
nato shrani v rezervacijski datoteki.
o Garantirana prodaja (Guaranteed sell): Na koncu transakcije se zahteva
pošlje na točno določeni RRS letalskega prevoznika, kjer se preveri
dobavljivost sedeža.
o Standardna prodaja (Standard sell): Na koncu transakcije se zahteva pošlje
letalskemu prevozniku, ki preveri dobavljivost sedeža.

•

Cena vozovnic (Fares):
Galileo lahko oblikuje več kot 2 milijardi cen, ki so dostopne uporabnikom GDS-a.
Te cene so oblikovane s strani letalskih prevoznikov in se nenehno posodabljajo.
To predstavlja kompleksen proces, saj se cene posodabljajo 3-krat dnevno in
posamezen let lahko vsebuje več kot 30 različnih cen. Cene vozovnic so lahko
prikazane po naraščajoči ceni, prednost Galilea pa je tudi v tem, da so cene
preračunane v nacionalno valuto.

•

Letalske karte (Ticketing):
Na osnovi predhodno naštetih podatkov se lahko izda letalska karta v papirnati
oziroma v elektronski obliki.
• Razpored sedežev (Seating):
Omogoča vizualni prikaz realnega razporeda sedežev za posamezni let na
posameznem letalu. Rezultate prikaza se lahko omeji na osnovi prostih oziroma
zasedenih sedežev.
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•

Datoteke strank (Client files):
Uporabne so pri kupcih, ki pogosto letijo. Zaradi shranjenih preferenc iz preteklih
letov lahko agenti ponudijo bolj oseben odnos do kupcev (poznavanje navad
kupcev).

•

Čakalna vrsta (Queuing):
Je orodje za kontrolo rezervacij in povečevanje produktivnosti. Omogoča
preverjanje prehoda informacij med zaposlenimi v turistični agenciji, prehoda
informacij med uporabniki Galilea in med samimi letalskimi prevozniki. Npr.:
Letalski prevoznik prestavi čas odhoda, kar vpliva na rezervacijo v hotelu, kjer ima
kupec rezervirano sobo s pogledom na morje. Tako potuje informacija od letalskega
prevoznika preko GDS-a do hotela, kjer se izvršijo vse potrebne spremembe za
zadovoljitev kupca.

1.6.3. Aplikacijski vmesniki Galilea
Galileo omogoča lastni razvoj aplikacij za dostop do Galileo GDS-a. To omogoča
uporabnikom prilagoditev dostopa in prikaza podatkov glede na njihove lastne potrebe in
razvoj lastnih aplikacij. Napredne rešitve prikaza so (Galileo International Technical
Support, 2006):
•

Internetne aplikacije (Web Services):
Platforma omogoča izdelavo internetnih aplikacij, ki povezujejo Galileo z
naprednimi tehnološkimi standardi v informacijski tehnologiji. Internetne aplikacije
so lahko razvite in uporabljene na vseh operacijskih sistemih, ki podpirajo HTTP
protokole (Windows, Linux, UNIX) brez potrebnih prevajalnikov med
posameznimi standardi. Omogočajo tudi več hkratnih povezav do Galileo GDS
preko interneta oziroma ostalih povezav.

•

XML API namizje (XML API Desktop):
Je vmesnik za dostop do sistema Galileo. Omogoča poosebljene nastavitve namizja
in dodajanje potrebnih modulov za boljše in lažje poslovanje uporabnikov.
Uporabniški vmesnik je napisan v jeziku XML, ki je z leti postal širši standard in je
prijaznejši za programiranje in je hkrati kompatibilen z ostalimi standardi.

•

XML Select:
Predstavlja nov, naprednejši sistem za povezovanje s sistemom Galileo. Omogoča
implementacijo in razvoj lastnih aplikacij, ki so integrirane v internetne strani, ki
služijo kot orodja za on-line rezervacije.
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1.7.

Sabre

Od leta 1960, ko je Sabre postal prvi računalniški rezervacijski sistem, do vodilnega
internetnega on-line potovalnega portala danes, je Sabre deloval že na vseh področjih
industrije turizma.
Julija 1996 je Sabre postal ločen del AMR-ja (matično podjetje American Airlinesa) in v
oktobru 1996 je prodal 18 odstotkov delnic v javno last.
Sabre se uporablja v 45 državah in je vodilni ponudnik tehnologije za turistično industrijo,
z inovativnimi produkti, ki služijo prodaji turističnih produktov in storitev ter izboljšujejo
notranje delovanje letalskih prevoznikov (povezave med oddelki) in njihove odnose z
dobavitelji.
Sedež podjetja se nahaja v Southlaku, Texas, ZDA. Povezuje več kot 60.000 turističnih
agencij po celem svetu, 400 letalskih prevoznikov, 55.000 hotelov, 52 rent-a-car podjetij, 9
podjetij, ki se ukvarjajo s križarjenji, 33 železniških družb in 229 potovalnih agencij.
Podjetja, ki so povezana s Sabre, uporabljajo internetno bazirane aplikacije, ki posredujejo
cenejše cene vozovnic za potrošnike. Prav tako so razvili Sabre Virtually There, ki
predstavlja prilagojene strani za posameznega potrošnika in mu posreduje najnovejše
tekoče informacije o iskanih ponudbah potovanj in širok nabor informacij o kraju, kamor
potuje.
Sabre je lastnik internetnega portala Travelocity.com, vodilnega ponudnika on-line
internetnih storitev za turistično industrijo, kjer lahko potrošniki najdejo in rezervirajo
najcenejše in najbolj primerne letalske karte, hotelske sobe, rent-a-car in ostalo. V letu
2001 je imel Travelocity.com 32 milijonov registriranih uporabnikov in je ustvaril več kot
300 milijonov dolarjev zaslužka (Travelocity, 2006).
Sabre je prav tako lastnik internetnega portala Get There, ki služi raznim podjetjem za
iskanje in rezervacijo poslovnih potovanj in planiranje ter organiziranje srečanj. Sistem
vključuje več kot 800 vodilnih korporacij po celem svetu.

1.7.1. Funkcije Sabre
Sabre GDS ima 2 glavni funkciji, zadnjo podporo in prednjo podporo. Zadnja podpora
(back-end functions) je namenjena povezovanju letalskih prevoznikov in ostalih
dobaviteljev storitev v sistem Sabre, medtem ko je prednja podpora (front-end functions)
namenjena turističnim agencijam in ostalim uporabnikom za brskanje po podatkovni bazi
in izvajanju funkcij na sistemu Sabre.
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1.7.1.1.

Sabre zadnja podpora

Sabre je preko direktnih povezav povezan s številnimi RRS-i posameznih letalskih
prevoznikov. Stopnja dostopa do sistema Sabre je odvisna od zmogljivosti posameznega
RRS-a letalskih prevoznikov, cene, ki jih posamezni letalski prevozniki plačujejo za
dostop in razpoložljivosti omrežne infrastrukture na področju posameznega RRS-a.
Najosnovnejši dostop je »Osnovni rezervacijski dostop«, ki je na voljo manjšim letalskim
prevoznikom in ponuja osnovne funkcije on-line rezervacij z najnižjimi stroški. Standardni
dostop, imenovan »Popolna razpoložljivost«, pa je namenjen širšemu dostopu do sistema
Sabre in se uporablja pri večini letalskih prevoznikov. Ta dostop ima več podkategorij
dostopa, ki določajo število funkcij, do katerih lahko letalski prevozniki dostopajo (Inkpen,
1998, str. 136):
•

Direkten dostop (Direct Access):
Sabre komunicira direktno z RRS-om letalskih prevoznikov in se ob rezervaciji
polasti želenih sedežev. Ta dostop omogoča rezervacije zadnjega sedeža, ki je na
razpolago, brez preverjanja.

•

Multi dostop (Multi-Access):
Deluje na istem principu kot direkten dostop, vendar mora uporabnik obvoziti
sistem Sabre, tako da so povratne informacije prikazane v naboru informacij
posameznega RRS-a.

•

Replika dostop(Answer Back):
Je nekakšen napreden sporočilni sistem. Pri rezervaciji se pošlje dvo znakovno
sporočilo preko teleskriptorja v Sabre, kjer se nato čaka na povratno informacijo o
možnosti rezervacije. Lahko bi rekli, da gre za pasivni dostop.

•

Direkten dostop (Direct Access):
Ta dostop je najvišji možen dostop do sistema Sabre. Omogoča napredne funkcije
in neprekinjeno povezavo preko Sabre do vseh sodelujočih RRS-ov. Tudi če sistem
prikaže, da ni več prostih sedežev, lahko sistem ugotovi, ali je ta rezultat posledica
kakšnega drugega možnega dostopa, ki naredi začasno rezervacijo na sedežu, in to
rezervacijo prekine ter rezervira sedež.

1.7.1.2.

Sabre prednja podpora

Sabre prednja podpora predstavlja vmesnik, ki omogoča uporabnikom dostop do GDS-a
Sabre. Gre za uporabniku prijazne grafične vmesnike, ki jih uporabljajo turistične agencije
za dostop do Sabre GDS-a. Razvili so Sabre for Windows, ki je podprt v vseh Windows
operacijskih sistemih, Planet Sabre in Travelocity, ki predstavljata internetno aplikacijo, ki
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je povezana neposredno s Sabre GDS-om in globalno dostopna preko kateregakoli
internetnega brskalnika.
V letu 2002 so uvedli XML tehnologijo, ki temelji na OTA standardu 7 . Tako vsi novi
produkti temeljijo na tem standard, ki omogoča internetne storitve. Nekateri uporabniki
(predvsem manjše turistične agencije z nizkim proračunom) pa še zmeraj uporabljajo staro
tehnologijo (X.25 povezave, teleskriptor, UN/EDIFACT 8 ) za dostop do Sabre GDS.

1.7.2. Sabre Travel Network
Je ena izmed treh največjih blagovnih znamk podjetja Sabre. Trži in distribuira proizvode
in storitve preko lastnih distribucijskih kanalov in posameznih turističnih agencij. V to
omrežje je povezano več kot 50.000 turističnih agencij na šestih kontinentih, prav tako pa
tudi velika podjetja. Njihove storitve skrbijo za informiranje in nakup turističnih
proizvodov in storitev od letalskih prevoznikov, hotelov, rent-a-car podjetij, ponudnikov
ladijskih križarjenj in ostalih. Prav tako ponujajo avtomatizirana orodja, ki omogočajo
turističnim agencijam uporabo internetnih aplikacij, orodja za upravljanje rezervacij in
distribucijske in tehnološke rešitve za hotele. Izdelki, ki jih ponuja Sabre Travel Network
so (Sabre Airline Solutions, 2006):
•

MySabre
Zgrajen na podlagi Sabre tehnologije in podkrepljen s pomočjo Yahoo-ja,
predstavlja internetno baziran rezervacijski portal, ki posreduje informacije o
potovanjih in ostale informacije shranjene v Sabre GDS-u. Omogoča dostop do
funkcij Sabre GDS-a in ostalih orodij. Povečuje učinkovitost s predhodno
shranjenimi podatki, ki jih ni potrebno vnašati, ampak so na razpolago s klikom.
Omogoča hitro spreminjane vnosov in ostalih podatkov preko prijaznega grafičnega
vmesnika. Deluje v vseh operacijskih okoljih, ki imajo nameščen internetni
brskalnik, kar znižuje stroške nabave nove strojne opreme.

•

Agent 59
Turističnim agencijam omogoča dostop do visoko kakovostnih ponudb rednih in
last-minute paketnih potovanj 9 , ki jih je enostavno rezervirati. Omogoča prihranek
do 70 odstotkov pri posameznem potovanju za stranke in 20 odstotni zaslužek pri
turistični agenciji. Primeren je predvsem za turistične agencije, ki se ukvarjajo s
ponudbo ležernih počitnic.

Open Travel Alliance (OTA) standard.
United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport.
9
Paketna potovanja vsebujejo organizacijo prevoza, namestitev in ostale storitve v eni sami ponudbi za
določeno ceno.
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•

GetThere
Predstavlja največji direktni internetni portal za ponudbo storitev za velika podjetja,
ki letno porabijo več kot 10 milijonov dolarjev. Podjetjem omogoča rezervacijo,
pregled voznih redov in spremembo rezervacij letov preko internetnega portala in
tako velike prihranke pri stroških rezervacije letov.

1.7.3. Sabre Airline Solutions (Sabre letalske rešitve):
Je ponudnik programskih rešitev za letalske prevoznike, rešitev za upravljanje s potniki in
ponudnik svetovanj letalskim prevoznikom. Rešitve so osredotočene na posamezne
segmente (Sabre Airline Solutions, 2006).
Programske rešitve za nemoteno delovanje na trgu so orodja za upravljanje tovora, orodja
za upravljanje cen, orodja za upravljanje zalog, planiranje in časovni razpored, orodja za
obračunavanje prihodka od strank in orodja za upravljanje z zvestobo strank.
Za prodajo svojih storitev so razvili orodja za rezervacije, orodja za upravljanje z
distribucijskimi kanali, orodja za analizo trga, orodja za rezervacije in orodja za izdajanje
kart in vrste nakupov.
Za oskrbo potrošnikov so razvili orodja, ki skrbijo za check-in, obdelavo podatkov in
organizacijo potovanj.
Za nemoteno delovanje znotraj letalskih prevoznikov so razvili orodja za upravljanje s
posadko, orodja za upravljanje storitev za postrežbo jedi, orodja za upravljanje letov,
orodja za načrtovanje letov, orodja za vodenje evidenc o vzdrževanju, popravilih in
remontih letal, orodja za planiranje in orodja za upravljanje s človeškimi viri.
1.7.4. Travelocity
Predstavlja vodilni direktni internetni portal za rezervacije ležernih in poslovnih potovanj.
Stranke lahko dostopajo do ponudb, informacijskih cen posameznih letov in ostalih
storitev, ki jih ponuja GDS Sabre, kot so hoteli, rent-a-carji, križarjenja in last-minute
potovanja.
Za poslovne stranke ponuja integracijo GetThere na samem portalu, kar omogoča lažjo in
učinkovitejšo uporabo. Servira storitve za domače in tuje kupce, ker so informacije
prikazane v 12 jezikih. Travelocity ima v lasti tudi ostale poznane evropske internetne
rezervacijske portale, kot so: 1ski, a2btravel.com, all-hotels.com, bargainholidays.com,
Box Office, ferrybooker.com, First Option, flight4less, Odysia, onlinetravel.com, Resfeber,
TATC / ITIC, travel4less, travelbargains, Ticket Service, in Travelprice.
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1.8.

Worldspan

Worldspan je bil ustanovljen 7. februarja, leta 1990. Ustanovila so ga koncernska podjetja
Delta Air Lines, Inc., Northwest Airliens in Trans World Airlines, Inc.. Danes je v lasti
podjetij Delta Air Lines(40%), Northwest Airlines(34%) in American Airlines (26%). Z
letom 1995 je Worldspan začel delovati na internetno baziranih aplikacijah.
V Sabre je povezano 20.021 turističnih agencij, v 90 državah in regijah po svetu. Sedež
podjetja je v Atlanti, Georgia in povezuje 421 letalskih prevoznikov, 210 hotelskih
podjetij, 40 rent-a-carjev, 39 potovalnih agencij in 44 specializiranih ponudnikov
turističnih storitev. Za nenehno povečevanje števila storitev v ponudbi Worldspana, se je
podjetje povezalo s številnimi drugimi vodilnimi podjetji (s pomočjo pravice do deleža v
premoženju družbe), ki razvijajo informacijske rešitve in tehnologijo v turistični industriji.
Sabre uspešno sodelujejo s podjetjem Datalex, ki je ponudnik e-business rešitev za
globalno turistično industrijo.
Sabre ponuja OpenTable.com, internetno orodje za upravljanje restavracij, in Viator kot
glavni dobavitelj internetnih rešitev, tehnologije in distribucijskih storitev, ki vključujejo
upravljanje s podatki in e-commerce.
Leta 2001 so predstavili Orbitz LLC, internetno aplikacijo namenjeno končnim
potrošnikom, ki uporablja Worldspan kot orodje za rezervacije narejene preko interneta.
Leta 2002 pa so predstavili Worldspan ePricingSM, ki je postavil Worldspan na prvo
mesto med GDS-i in vpeljal revolucionarno tehnologijo, ki omogoča veliko izbiro
kriterijev za določanje cen. Deluje na območju Severne Amerike, Evrope, Bližnjega
vzhoda, Afrike, Azije in Latinske Amerike.
1.8.1. Worldspan rešitve za letalske prevoznike
Uporabniki imajo na voljo podatke o letih 474 letalskih prevoznikov in lahko izbirajo med
več kot 1 milijonom povezav, med dvema destinacijama, 331 dni vnaprej. Do sistema
Worldspan se lahko poveže preko več načinov (Worldspan, 2006a):
•

Worldspan Airline Source:
Ta dostop omogoča uporabnikom pregled zadnjih dobavljivih sedežev in razrede
letov v živo, direktno na RRS-u letalskega prevoznika. S tem dostopom imajo
uporabniki na voljo takojšnjo povratno informacijo posameznih RRS-ov in
predstavlja najvišji nivo dostopa.
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•

Direct Sell:
Rezervacije so izvršene v živo preko direktne povezave Worldspana do RRS-a
letalskega prevoznika. Če je sedež na voljo, se rezervacija označi v PNR-ju 10 v
Worldspan-u na koncu transakcije.

•

Direct Access:
Uporabniki lahko brskajo po razpoložljivih sedežih, cenah letov, poteh letov,
časovnih razporedih, razporedu sedežev, informacijah o letih in PNR-jih direktno iz
RRS-ov sodelujočih letalskih prevoznikov.

Prav tako so razvili namizne aplikacije, ki temeljijo na internetno baziranih protokolih:
•

Worldspan Go!:
Omogoča direkten dostop do Worldspan GDS-a in celovite rešitve za načrtovanje
in rezerviranje letov.
• Worldspan Go! Express:
Uporabniku prijazna namizna aplikacija, ki predvidi uporabnikov namen in predloži
opcije na klik za hitrejšo izvršitev sledečih si korakov rezervacije.
• Scripting:
Omogoča uporabnikom prilagoditev prikaza vpisnih polj za lažje delo z
rezervacijami.
• Rate Runnner:
Je internetna rešitev za iskanje in izvrševanje rezervacij, ki omogoča turističnim
agencijam dostop do ponudbe posameznih turističnih ponudnikov po celem svetu,
vključno z nizko cenovnimi ponudniki letalskih letov.

1.8.1.1.

Worldspan podatkovna baza (Worldspan Data Centre)

Predstavlja glavno podatkovno bazo , na kateri se poganjajo glavne aplikacije, ki izvršujejo
več kot 33.000 programskih rešitev. V povprečju ima shranjenih 39,6 milijona PNR-jev v
določenem trenutku. V sekundi je sposobna procesiranja 10.000 sporočil s trenutno strojno
konfiguracijo.

10

Personal Name Record (PNR) je virtualni datotečni zapis posameznega potnika v posameznem RRS-u
letalskega prevoznika, ki vsebuje osnovne in razširjene informacije o potniku. Vsebuje ime, priimek, naslov
potnika, ime agencije, preko katere je bila izvršena rezervacija in ostalo.
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2. Stroški uporabe globalnih distribucijskih sistemov
Pomembnejši strošek letalskih prevoznikov predstavljajo stroški distribucije. Distribucijske
stroške v grobem pomenu sestavljajo stroški komuniciranja med potrošnikom in agentom,
izdajanje letalskih kart, check-in (prijava potnikov na letaliških terminalih) in stroški
zaledne pisarne (vodenje transakcij pri nakupu letalskih kart, posodabljanje ponudbe letov,
izdajanje faktur, izdajanje poročil), ki so v preteklosti naraščali. V 90-ih letih prejšnjega
stoletja so predstavljali od 20 do 25 odstotkov celotnih stroškov letalskih prevoznikov.
Pomemben del distribucijskih stroškov letalskih prevoznikov je provizija turističnih
agencij za posredovanje storitev, ki je v letu 1994 znašala 12 odstotkov celotnega prihodka
enega potnika. Drugi pomemben strošek letalskih prevoznikov pa je uporaba GDS-ov. Do
teh stroškov pride vsakokrat, ko potrošnik kupi karto preko turistične agencije, internetne
agencije oziroma drugih posrednikov, ki so povezani preko GDS-ov.
Slika 5: Distribucijski kanali letalskih prevoznikov
DOBAVITELJI

GLOBALNI
DISTRIBUCIJSKI SISTEMI

PONUDNIKI
REZERVACIJSKIH
STORITEV

INTERNETNE
STRANI
DOBAVITELJEV

INTERNETNE
TURISTIČNE
AGENCIJE

POSREDNIKI

KLASIČNE
TURISTIČNE
AGENCIJE

POTROŠNIKI

Vir: An analysis of distribution costs, 2003, str. 2.
Prodajo karte in njen natis izvrši turistična agencija oziroma drugi posredniki, vendar se
stroški rezervacije izstavijo letalskemu prevozniku. Številne raziskave so pokazale, da so
se drugi distribucijski stroški zniževali, medtem ko so se stroški za izvedbo rezervacije
prek GDS-a povečevali (rezervacijske pristojbine).
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Slika 6: Primerjava indeksa rezervacijskih in prodajnih stroškov z rezervacijskimi
pristojbinami uporabe GDS-a

Vir: The economics of Travel Distribution in an Internet Driven Enviroment, 2002, str. 3.
Med letom 1990 in 2000 so rezervacijske pristojbine znašale 7 odstotkov celotne cene
karte. S pojavom interneta in on-line distribucijskih kanalov, kot so Orbitz, Priceline,
Expedia, so rezervacijske pristojbine začele upadati.
Med letom 1995 in 2001 so rezervacijske pristojbine znašale 4,5 odstotka in dosegle
ocenjeno letno raven 4,36 dolarja za posamezen segment v letu 2002 (kar predstavlja 12,20
dolarja na posamezno letalsko karto, če upoštevamo, da je posamezna letalska karta
sestavljena iz 2,8 segmenta) (An analysis of distribution costs, 2003).
Podatki kažejo, da rezervacijske pristojbine s ceno 4,36 dolarja za posamezen segment
povzročajo, da ameriški letalski prevozniki plačujejo 2,2 milijarde dolarjev rezervacijske
pristojbine samo za GDS-e, kar presega celoten neto zaslužek celotne letalske industrije
(An analysis of distribution costs, 2003).
GDS-i so skozi zgodovino vzdrževali visoko stopnjo dobička, ki je presegala dobičke
letalskih prevoznikov, katere strežejo. Gledano s perspektive prihodka, je bil leta 1999
Sabre največji s 85 odstotkov večjimi prihodki od Amadeusa in 60 odstotkov večjimi
prihodki od Galilea. Sabre je obdelal 353 milijonov letalskih segmentov v letu 1999,
Galileo, drugi največji, pa je obdelal 325 milijonov letalskih segmentov v letu 1999.
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V 90-ih letih prejšnjega stoletja so bili izračuni stroškov letov dokaj preprosti. Če je bila
cena letalske karte 72.000 SIT (300 €), je bil dohodek od prodaje letalske karte razdeljen
tako, da je turistična agencija zaslužila 7.200 SIT (30 €), globalni distribucijski sistem
2.400 SIT (10 €) in podjetje, ki je izdalo kreditno kartico, preko katere je bilo izvršeno
plačilo, 1.440 SIT (6 €). Letalski prevoznik pa je povečal svoj prihodek za 60.960 SIT (254
€) oziroma je njegov prihodek znašal 85 odstotkov prodajne cene letalske karte.
V primeru, da je bila cena letalske karte 480.000 SIT (2.000 €), je rezervacijska pristojbina
GDS-ov ostala enaka, medtem ko se je prihodek turističnih agencij povečal, ker je njihova
provizija znašala 10 odstotkov (48.000 SIT). To je povzročilo pritisk s strani letalskih
prevoznikov na turistične agencije po zniževanju provizij.

2.1.

Primerjava stroškov uporabe Sabre GDS-a in Orbitza

Danes alternativni distribucijski kanali predstavljajo velikega konkurenta globalnim
distribucijskim sistemom. Veliko letalskih prevoznikov želi zaobiti GDS-e z ostalimi
rešitvami, ki so na voljo. Tako se, s ponudbo alternativnih internetnih distribucijskih
kanalov kot so Orbitz, Priceline, Expedia in drugih, letalski prevozniki zaradi zniževanja
stroškov odločajo za le-te.
V nadaljevanju bom poskušal primerjati stroške pri uporabi Sabre GDS-a in Orbitza,
internetno bazirane rezervacijske aplikacije.
Za pristnost primerjave bom najprej definiral distribucijske stroške, katere je moč
primerjati. Naštete kategorije stroškov so lahko definirane in izmerjene:
•
•
•
•

GDS rezervacijske pristojbine zaračunane letalskim prevoznikom.
Rabati, količinski in izravnalni popusti za rezervacijske pristojbine.
Prodajna provizija, ki jo plačajo letalski prevozniki turističnim agencijam.
Provizije, zaračunane s strani turističnih agencij in Orbitza, on-line internetne
turistične agencije za opravljeno storitev rezervacije.
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Tabela 4: Primerjava distribucijskih stroškov povratne letalske karte med Sabre GDS-om
in Orbitzom (junij 2002 – maj 2005)

GDS

Vrsta dostopa do

[dolarji]
Kategorije
stroškov
Skupni
distribucijsk
i stroški
(20022003)
Skupni
distribucijsk
i stroški
(2003-2004)
Skupni
distribucijsk
i stroški
(2004-2005)

Odstotno zmanjšanje stroškov z uporabo
Orbitza napram uporabi Sabre GDS-a [%]

ORBITZ-a
[dolarji]

Turistič
na
agencija

Industrijsko
povprečje

Letalski
prevozniki

Povprečna
rezervacijska
pristojbina

Letalski
prevozniki

Super
Link

26,20

16,43

16,22

9,58

-37,3

-38,1

-63,4

26,82

15,52

15,31

8,67

-42,11

-42,9

-67,7

27,46

14,25

14,04

7,40

-48,1

-48,9

-73,1

Super
Link
11

Vir: The economics of Travel Distribution in an Internet Driven Enviroment, 2002, str. 5

Iz tabele 4 je razvidno, da so bili distribucijski stroški z uporabo Orbitza 14,04 dolarja za
povratno karto, medtem ko bi bili stroški preko klasične turistične agencije, ki posluje
preko Sabre GDS-a, 27,46 dolarja.
Vendar zgoraj našteti stroški ne vključujejo provizije storitev, ki jih zaračunavajo turistične
agencije potrošnikom, tako klasične kot tudi internetne.
Kot lahko vidimo na sliki 7, je bila provizija v letu 2002, ki jo zaračunajo klasične
turistične agencije povezane preko Sabre GDS-a, 26,55 dolarja za eno letalsko karto.
Provizija za rezervacijo preko Orbitza pa je v povprečju 5,25 dolarja oziroma 80 odstotkov
cenejša od zaračunane provizije klasične turistične agencije.
V povzetku lahko rečemo, da je izvajanje rezervacij preko Orbitza cenejše, kakor izvajanje
rezervacij preko Sabre GDS-a. Rezervacija preko Orbitza bi tako znašala 21,68 dolarja
(16,43 dolarja plača letalski prevoznik, 5,25 dolarja pa potrošnik), rezervacija preko Sabre
GDS-a pa 52,75 dolarja (26,20 dolarja plača letalski prevoznik in 26,55 potrošnik). Stroški
11

Predstavlja povezavo preko Orbitza direktno do ponudnika storitve, brez vmesnega GDS-a, kot posrednika.
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se še dodatno zmanjšajo, če je rezervacija izvršena preko Orbitz Supplier Link in sicer na
14,83 dolarja (9,58 plača letalski prevoznik, 5,25 pa plača potrošnik).

3. Smernice razvoja v prihodnosti
Razvoj alternativnih rešitev in prehod na internetno bazirane aplikacije je postal resen
tekmec obstoječim globalnim distribucijskim sistemom. Tako se danes številni letalski
prevozniki odločajo za razvoj lastnih internetnih aplikacij, ki bi zadovoljile njihove potrebe
in pri tem znižale stroške. V nadaljevanju se bom osredotočil na rešitve, ki so postale resni
tekmeci GDS-om in opredelil prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti GDS-ov.
Za ponazoritev bom uporabil SWOT analizo. Analiza SWOT je učinkovit način
prepoznavanja prednosti, slabosti, morebitnih priložnosti in nevarnosti ter pomaga
menedžmentu, da se osredotoči na ključne kompetence in aktivnosti ter na področja, kjer je
podjetje močno, kjer so največje priložnosti in kje mora biti previdno. Gre za analizo
zunanjih in notranjih dejavnikov. Podjetje mora spremljati makroekonomske
(demografske, ekonomske, tehnološke, politične, kulturne in sociološke) in
mikroekonomske dejavnike (potrošniki, konkurenca, dobavitelji, distributer) v želji po
ustvarjanju dobička. Na osnovi pridobljenih rezultatov se lahko podjetje odloči o nadaljnjih
ukrepih in izbere najprimernejše metode za doseg ciljev (Kotler, 2002).

3.1.

Prednosti

3.1.1. Globalna vsebina in doseg
GDS-i imajo prostrano razvito omrežje, ki povezuje letalske prevoznike, kot dobavitelje
storitev (letalskih letov) in odjemalce (turistične agencije in drugi), ki uporabljajo GDS-e
za poizvedbe in rezervacije letov. Vsak posamezen GDS procesira več kot 1 milijon
letalskih rezervacij letno, 250 milijonov rezervacij hotelov in ostalih udeležencev GDS-ov,
ki niso povezani z letalskimi prevozniki. Letni prihodki znašajo več kot 6 milijard dolarjev,
kar jih naredi najmočneje igralce v tej panogi. Število transakcij letno raste za 4 odstotke,
kar do danes predstavlja 343 milijonov. V svetovnem merilu so dosegljivi na 230.000
lokacijah po celem sveta.
Uporabljajo jih v več kot 130 državah po svetu in povezujejo okoli 490 letalskih
prevoznikov. S širjenjem svojega nabora storitev so začeli prodirati na trg internetno
baziranih aplikacij, ki so povezljive z osnovnim jedrom vsakega GDS-a posebej. Ti štirje
vodilni sistemi so postali nekakšen oligopol, ki dominira v svoji panogi. Visoki stroški
vstopa (razvoj IT sistema, ki bi povezoval letalske prevoznike), preprečujejo konkurenci
prodor in uspeh na tem trgu.
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3.1.2. Povezave s turističnimi agencijami
Amadeus, Galileo, Sabre in Worldspan so tesno povezani s turističnimi agencijami, ki
predstavljajo njihove kupce. Le-ti uporabljajo njihove storitve za pregled in rezervacije
letalskih letov in drugih storitev. Za turistične agencije predstavljajo GDS-i nenadomestljiv
sistem, nujno potreben za njihov obstoj. Tako lahko rečemo, da so turistične agencije
odvisne od GDS-ov, saj le-ti posredujejo vse potrebne informacije, ki jih turistične
agencije potrebujejo za potrošnike. Amadeus povezuje 67.000 turističnih agencij in ostalih
lokacij, Galileo 52.000, Sabre 50.000 in Worldspan 20.021. Turistične agencije so
povezane z enim ali več GDS-i, odvisno od njihovega geografskega položaja in trga, na
katerem delujejo.

3.1.3. Zanesljivost tehnologije
Tehnologija GDS-ov omogoča dosegljivost in dostopnost 99,9 odstotkov celotnega časa v
letu. Omogoča procesiranje 17.000 sporočil v sekundi v času visoke obremenitve in
odzivnost 1 stotinke. Omogoča spreminjanje parametrov posameznih letov v zadnji minuti
in je zmožen iskanja kompleksnih rešitev za posamezne kombinirane lete. Ob spremembi
poti leta je zmožen samodejnega generiranja novih cen in omogoča uporabnikom
primerjave cen letov in razpoložljivost z namenom iskanja najugodnejše in najprimernejše
ponudbe.
GDS-i imajo v lasti bazo z več kot 10 milijoni PNR-ji – osebnimi datotečnimi zapisi
potnikov, ki omogočajo uporabnikom lažje iskanje najprimernejšega leta za posameznega
kupca. So začetniki e-commerca in elektronskih letalskih kart.

3.2.

Slabosti

3.2.1. Zastarela tehnologija
Sabre-ov centralni računalniški sistem sestavlja 24 IBM 3090 in ES 9000 ter 147 DEC
VAX računalnikov. Sabre ima prav tako razvito lastno omrežje AMRnet, ki temelji na
X.25 12 protokolu (Vialle, 1994, str. 46).
Galileo sistem sestavlja 18 IBM 3090 in 12 IBM 3090 računalnikov. Za distribucijo
uporabljajo direktne terminale (omrežje na klic) oziroma SITA omrežje (Vialle, 1994, str.
47).

12

X.25 je protokol za prostrana omrežja, ki uporablja telefonsko oziroma ISDN linijo. Upravljajo ga
nacionalni telekomunikacijski operaterji, pri nas Telekoma Slovenije.
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Amadeus je edini dvojen strojni sistem, ki temelji na 6 UNISYS 2200/600 in 10 IBM 3040
računalnikih. Uporablja lastno visoko hitrostno omrežje Amanet. Omrežje povezuje
rezervacijske sisteme letalskih prevoznikov s centralnim sistemom v Denverju (Vialle,
1994, str. 48).
Worldspanov sistem velja za najfleksibilnejši sistem in zato najprivlačnejši za velike
odjemalce. Njegovo omrežje temelji na AT&T omrežju in X.25 protokolu. V ZDA se
povezujejo v sistem preko AT&T omrežja, kjer pa to omrežje ni prisotno, pa se uporabljajo
privatna omrežja, ki so direktno povezana do centralnega sistema (Vialle, 1994, str. 49).
Tehnologija, na kateri temeljijo zgoraj našteti GDS-i, je zastarela. Problem nastaja pri
fleksibilnosti obstoječih sistemov in prilagodljivosti na nove internetno bazirane aplikacije.
Podjetja poskušajo preko vmesnikov in prevajalcev usposobiti komunikacijo med temi
sistemi in novo tehnologijo, kot je XML. Vendar ti posegi zahtevajo veliko investicij in
časa, kar v današnjem hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju predstavlja dodaten
strošek v rezervacijskem procesu. Lahko rečemo, da ta tehnologija temelji na kodi iz 60-ih
let in ni bila namenjena povezovanju več podatkovnih baz hkrati, ki so danes prisotne.
Prav tako se pojavlja problem pri združljivosti tehnologije s prihajajočo, hkrati pa se tukaj
poraja vprašanje, ali bo obstoječa tehnologija zmožna adaptacije rastočega števila
uporabnikov BlackBerry brezžičnih naprav, ki bodo v prihodnosti postale pomemben
komunikacijski vmesnik.

3.2.2. Prevelika odvisnost od letalskih prevoznikov
Glavni uporabniki GDS-ov so letalski prevozniki. Preko GDS-ov turistične agencije
rezervirajo 80 odstotkov vsega letalskega prometa in le 30 odstotkov vseh hotelskih
rezervacij (Tixtravel, 2006).
Raziskava je pokazala, da bodo GDS-i v prihodnje ostali najpomembnejši distribucijski
kanal za letalske prevoznike. Za nekatere letalske prevoznike, ki so sodelovali v raziskavi
pravi, da 70 odstotkov njihovih prihodkov nastane z rezervacijami preko GDS-ov.
Napovedi pa kažejo, da bo ta odstotek v letu 2007 padel na 51 odstotkov (Harteveldt,
2001).
Na osnovi tega dejstva lahko sklepamo, da bodo z zmanjšanjem števila rezervacij preko
GDS-ov manjši tudi prihodek GDS-ov od rezervacijskih pristojbin, ki jih morajo plačati
turistične agencije za opravljeno rezervacijo preko GDS-a. To je posledica alternativnih
distribucijskih kanalov, ki ponujajo cenejše distribucijske storitve za letalske prevoznike.
Ta odvisnost GDS-ov od letalskih prevoznikov lahko vpliva na njihov nadaljnji razvoj.
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3.3.

Priložnosti

3.3.1. Deregulacija
Deregulacija omogoča GDS-om, da tesneje sodelujejo z letalskimi prevozniki in jim
omogočajo popolno, neomejeno ponudbo njihovih storitev preko GDS-ov. Prav tako jim
omogoča ponudbo širšega pomena, ki ni samo omejena zgolj na elektronsko transakcijo
rezervacije. Tako bodo lahko ponudili konkurenčnejše cenovne storitve in alternative
paketnim potovanjem, da bi pritegnili več letalskih prevoznikov, predvsem nizko cenovne
letalske prevoznike, ki do sedaj niso bili prisotni v ponudbi GDS-ov. Prav tako bodo
omogočili diferenciacijo ponudbe letov, kar pomeni, da bodo lahko posameznemu
uporabniku, glede na stopnjo dostopa, ponudili različne storitve. Prav tako bodo imeli
letalski prevozniki z višjo stopnjo dostopa do GDS-a prednost in več možnosti za ponudbo
svojih storitev in posledično večjo prepoznavnost na samem trgu. Za GDS-e pa to pomeni
večjo stopnjo dobička.
Prav tako jim bo deregulacija omogočila večjo možnost konkuriranja na trgu turistične
distribucije, saj njihovi tekmeci (ponudniki alternativnih distribucijskih storitev) niso bili
nikoli izpostavljeni podobnim pravilom, kot so bila v veljavi na trgu GDS-ov.

3.3.2. Partnerstvo z letalskimi zavezništvi
Priložnosti GDS-ov so v partnerstvih z letalskimi zavezništvi. Letalska zavezništva
predstavljajo medsebojno povezane letalske prevoznike, ki medsebojno sodelujejo na trgu
letalskih storitev. GDS-i si s povezovanjem z letalskimi zavezništvi in ponudbo
informacijskih rešitev za upravljanje letalskih operacij znotraj zavezništev pridobivajo
uporabnike svojih storitev in širijo svoj tržni delež. Tako tudi povečujejo ponudbo storitev
za svoje odjemalce, turistične agencije, ki se bodo na osnovi velikosti GDS-a odločale o
uporabi le-teh.
3.3.3. Rast internetnih turističnih agencij
GDS-i se s porastom on-line rezervacij odločajo za povezovanje z internetnimi turističnimi
agencijami tako, da ponujajo lastna rezervacijska orodja za njihove internetne turistične
agencije. Tako poskušajo premestiti izpadli prihodek zaradi alternativnih distribucijskih
kanalov - internetnih agencij - s prihodki od ponudbe storitev za le-te.
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3.4.

Nevarnosti

3.4.1. Deregulacija
Z deregulacijo bi lahko letalski prevozniki prenesli svoj vir prihodka od rezervacijskih
pristojbin iz turističnih agencij na končnega potrošnika. V tem primeru bi bili največji
oškodovanci poslovni potrošniki (potniki, ki letijo službeno), ki bi za storitve letalskih
prevoznikov plačevali več.
3.4.2. Načrti po zmanjševanju stroškov dobaviteljev
S prihodom alternativnih distribucijskih kanalov lahko pride do prehoda letalskih
prevoznikov na cenejše distribucijske kanale, kot so internet in ostali. Z ustanavljanjem
zavezništev posameznih letalskih prevoznikov lahko razvijejo lastne internetno bazirane
aplikacije in v celoti obidejo GDS-e.
3.4.3. Nova alternativna globalna podjetja z novo tehnologijo
Na trgu se pojavljajo nova podjetja imenovana GNE 13 , ki ponujajo napredne aplikacije, ki
naj bi nadomestile zastarele rezervacijske sisteme GDS-ov. Ta podjetja so Farelogix, G2
SwitchWorks in ITA software. Aplikacije so fleksibilnejše, cenejše, predvsem pa so lažje
za upravljanje v primerjavi z GDS-i. Aplikacije omogočajo hitro spremembo parametrov,
kot so želje kupcev in dinamiko cenovnega modela, ki je najpomembnejši faktor. V
primerjavi s klasičnimi GDS-i, naj bi bila cena enega segmenta 40 centov, kar je 10
odstotkov cene rezervacije storjene preko GDS-a. Povezujejo internetne agencije, kot je
Orbitz, z integracijo njihove ponudbe v svoje lastne aplikacijske rešitve (Travel
Distribution System Evolution, 2006).
Na Sliki 7 vidimo anketo, ki je bila narejena med poslovnimi subjekti v turistični industriji.
Vprašanje je spraševalo po tehnologijah, ki bodo v prihodnosti najbolj vplivale na njihovo
poslovanje.

13

GDS New Entrants – novi tekmeci GDS-ov.
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Slika 7: Distribucijski kanali v prihodnosti

Vir: The Effects of Emerging Technologies on Travel, Toruism and Hospitality
Marketplace, 2006.
3.4.4. Direktna povezava do potrošnikov
Danes je na internetu prisotnih veliko podjetij, ki svoje storitve ponujajo preko internetnih
portalov. Kategoriziramo jih lahko kot ponudnike on-line storitev, internetne strani
turističnih destinacij in internetne turistične agencije (Webwatch Consumer Report, 2006).
•

•

•

Ponudniki on-line storitev so podjetja, ki so oblikovala blagovne znamke v lasti
letalskih prevoznikov in ponujajo svoje storitve preko internetnih portalov. Svoje
storitve prodajajo neposredno potrošniku. Primer takšne internetne strani je
American Airlines.
Internetne strani turističnih destinacij so on-line internetni portali, ki posredujejo
uporabnikom vse potrebne informacije o določeni destinaciji (prevozna sredstva,
namestitve, turistična vodenja, itd.). Ponujajo možnost on-line rezervacij in
različne popuste. Takšne strani so najpogosteje v lasti nacionalnih turističnih
organizacij. V Sloveniji je lastnik Slovenska turistična organizacija.
Internetne turistične organizacije so internetni portali turističnih agencij z
razširjeno vsebino od klasičnih turističnih agencij. Poleg možnosti rezervacije
letov ponujajo tudi razne nasvete, informacije o destinaciji in drugo. Primer
takšnih internetnih strani so American Express in Liberty Travel.

Ti ponudniki internetnih storitev so resni tekmeci GDS-om, saj za svoje delovanje ne
potrebujejo povezave do GDS-a ampak imajo razvite lastne informacijske rešitve, ki so
veliko cenejše od ponudbe svojih storitev preko GDS-ov.
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Tabela 5: Glavne internetne turistične agencije
Ime internetne strani
CheapTickets
Expedia
OneTravel
Orbitz
TravelNow
Travelocity

Ponudba
Ponudba ležernih turističnih storitev s popusti. Omogoča izdajanje
letalskih kart, personalizirane storitve in ima razvito lastno tehnologijo
za iskanje najugodnejše cene letalskih kart.
Ponudba turističnih storitev za letalske potnike in mala podjetja.
Povezuje 450 letalskih prevoznikov in 65.000 ostalih turističnih
storitev ter paketna potovanja in križarjenja.
Ponudba letalskih letov ekonomskega razreda. Povezuje 500 letalskih
prevoznikov, 54.000 hotelov, 48 rent-a-car podjetij. Posreduje
informacije o destinaciji in informacije o vremenu.
Ponudba celotnih turističnih storitev. Povezuje 455 letalskih
prevoznikov, 210 hotelskih verig, 42 rent-a-car podjetij.
Rezervacijski portal za ponudbo letov s popusti in sprecializirane
ponudbe za določene lete.
Internetna turistična agencija, ki je zasnovana na osnovi Sabre GDS-a.
Omogoča internetne in brezžične rezervacije in povezuje več kot 700
letalskih prevoznikov, 55.000 hotelov in 50 rent-a-car podjetij.

Vir: Webwatch Consumer Report, 2006.

3.4.5. Model nizko cenovnih letalskih prevoznikov
Stroški letalskih prevoznikov z uporabo GDS-ov so se v 90-ih letih prejšnjega stoletja
znatno povišali. Ocenjeno je, da letalski prevozniki porabijo 25-30 odstotkov njihovih
prihodkov za samo distribucijo preko GDS-ov. To predstavlja velik problem za manjše
letalske prevoznike, ki s težavo plačujejo stroške uporabe GDS-a. Posledično so ti letalski
prevozniki začeli z reorganizacijo njihovega distribucijskega procesa z namenom
povečanja učinkovitosti marketinga na eni in povečanja dobička na drugi strani.
Z direktnim povezovanjem s svojimi strankami in spodbujanjem le-teh za nakup preko
lastnih internetnih rezervacijskih portalov s ponujanjem raznih popustov, so postali resen
tekmec GDS-om in povzročili spremembe v distribucijskem mehanizmu letalskih
prevoznikov.
Primer modela nizko cenovnih letalskih prevoznikov je angleški easyJet. Z začetno
investicijo 22.200 evrov so razvili internetno aplikacijo s podporo eCommerca. Prvi sedež
so prodali v aprilu 1998 in dosegli prodajo 13.000 sedežev v naslednjih 24 urah. V
septembru 2001 so dosegli prodajo 12.000 sedežev, ki so bili v 90 odstotkih prodani preko
njihovega internetnega rezervacijskega portala (Buhalis, 2003, str. 207). Primer
internetnega rezervacijskega sistema easyJet je priložen v Prilogi 7.
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Internetni rezervacijski portal nizko cenovnih letalskih prevoznikov predstavlja najcenejši
distribucijski kanal. Strošek rezervacije letalskega leta preko turistične agencije variira
med 15 in 20 odstotki celotne vrednosti karte, medtem ko strošek rezervacije preko
rezervacijskega portala variira med 3 in 5 odstotki vrednosti karte.
Model nizko cenovnih letalskih prevoznikov v celoti zaobide GDS-e. GDS-i poskušajo
prodreti na ta trg s ponudbo svojevrstnih rešitev, ki so cenejše od klasične ponudbe GDSskih storitev.

3.5.

Ugotovitve SWOT analize

Izkušnje in zanesljivost, ki so jo razvili GDS-i skozi leta, predstavljajo pomembno
komparativno prednost pred novimi alternativnimi ponudniki informacijskih rešitev.
Uporabniki raje uporabljajo zanesljive, preizkušene sisteme kot pa nove, še razvijajoče se
informacijske rešitve. Razvejanost in dostopnost GDS-ov predstavlja ključni dejavnik v
njihovem obstoju. Obstoj klasičnih turističnih agencij je nepredstavljiv brez uporabe vsaj
enega od zgoraj naštetih GDS-ov. Prav tako je prehod iz GDS-a na kakšen drug sistem zelo
otežen zaradi same moči GDS-ov. Visoki prihodki GDS-ov omogočajo investicije v razvoj
nove tehnologije, ki nadomesti uporabo alternativnih informacijskih rešitev.
Prav tako je pomembno poudariti povezanost GDS-ov in letalskih prevoznikov. Le-ti se
zaradi navezanosti in utečenega sodelovanja neradi odločajo za uporabo drugih,
nadomestnih informacijskih rešitev. GDS-i so tako začeli razvijati nove, cenejše aplikacije
s katerimi so razširili ponudbo svojih proizvodov v želji po ohranitvi obstoječih
uporabnikov.
V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo GDS-i prilagajali svetovnim trendom na trgu
informacijskih rešitev za letalske prevoznike in tako še naprej ostali v vlogi vodilnega
distribucijskega kanala za letalske prevoznike.

4. Sklep
Turizem in informacijska tehnologija sta v svetovnem pogledu dve največji in najbolj
dinamični panogi današnjega časa. Vsaka zase in obe skupaj usmerjata in spreminjata
delovanje družbe. Informacijska tehnologija in komunikacija se razvijata in rasteta tudi na
področju turizma. Turizem predstavlja tudi izziv na področju informacijske tehnologije, ki
razvija nove možnosti uporabe posebej za področje turizma. Potovanja in turizem
predstavljajo na internetu za računalniško tehnologijo drugo največje trgovsko področje.
Nastale so nove okoliščine, v katerih se je znašla celotna turistična dejavnost, ki se mora
spopadati s spremembami v potrošnji in njenih navadah (Loborec, 2003, str. 4).
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V svojem diplomskem delu sem se osredotočil na globalne distribucijske sisteme za
letalske prevoznike. Naj poudarim, da GDS-e za distribucijo uporabljajo tudi hoteli, renta-car podjetja in ostali ponudniki turističnih storitev.
Kot lahko vidimo, je glavna slabost obstoječih GDS-ov zastarela tehnologija, na kateri
temeljijo. To dejstvo predstavlja problem združljivosti obstoječih sistemov s tehnologijo
prihodnosti. Tako je prilagajanje obstoječe tehnologije povezano z visokimi stroški, kar je
danes ekonomsko neupravičeno. Razvoj novih naprednejših rešitev bi tako pomenil
primernejšo smer razvoja, kot pa nenehno prilagajanje stare tehnologije. Tukaj se tudi
pojavi problem konkurenčnih podjetij, ki ponujajo alternativne rešitve distribucije
turističnih storitev po nižjih cenah. Te popolnoma zaobidejo GDS-e in so povezane z
manjšimi stroški. Prav tako se s pojavom nizko cenovnih letalskih prevoznikov uvaja nov
model internetnih on-line rezervacijskih portalov, kjer se rezervacije izvedejo neposredno
na informacijskih sistemih nizko cenovnih letalskih prevoznikov, ki tako zaobidejo
rezervacijske pristojbine, ki jih plačujejo letalski prevozniki, ki za ponudbo svojih storitev
uporabljajo GDS-e.
Napredek v informacijski tehnologiji in vse večje zahteve potrošnikov turističnih storitev
so pripeljali do razvoja naprednih aplikacij, temelječih na internetu, ki poskušajo
zadovoljiti preference potrošnikov in jim posredovati čim več informacij. V težnji po
naraščajočem tržnem deležu se morajo podjetja povezana s turistično dejavnostjo temu
prilagoditi. To pomeni, da morajo tem trendom slediti tudi GDS-i in razširiti svoj nabor
storitev do mere, ko bodo lahko ponudili storitve, ki bodo konkurenčne trenutno novim
cenejšim rešitvam. Le tako bodo lahko v prihodnje preživeli.
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Priloga 1: Sabre prikazovalni zaslon letalskih informacij za uporabnike

Vir: Sabre.com, 2006

Priloga 2: On-line internetni portal Orbitz

Vir: Orbitz.com, 2006

Priloga 3: Internetni portal Tracelocity.com

Vir: Travelocity, 2006

Priloga 4: Uporabniki in povezave posameznih GDS-ov

Vir: Lastni prikaz

Priloga 5: Nacionalni trgi in hčerinska podjetja posameznih GDS-ov
Amadeus (Amadeus Central System in Amanet)

Nacionalni
distribucijski
sistemi

Glavna
hčerinska
podjetja

Podružnice,
ki razvijajo
informacijski
tehnologijo

Esterel, France,
Savia, Spain
Smart, Sweden
START, Germany
System One, North and Middle America

Amadeus Austria Marketing Ges.mbH, Austria (founded in 1988; 25%
Lufthansa Commercial Holding GmbH (Deutsche Lufthansa AG))
Amadeus Marketing (UK) Limited, England
Amadeus Marketing S.A., Spain
Amadeus Marketing S.A.R.L., France
Amadeus START Polska Sp.z.o.o., Poland (24.5% Orbis S.A., Poland, and
24.5% LOT Polish Airlines, Poland)
START Amadeus Vertrieb GmbH, Germany (95% START Holding GmbH)
START Hellas S.A., Greece
START Hungaria Kft., Hungary
START Seyahat Pazarlama A.S., Turkey (formerly START Turkiye S.A.)

Amadeus Data Processing GmbH & Co. KG, Germany (29.2% Lufthansa
Commercial Holding GmbH (Deutsche Lufthansa AG)) Amadeus Development
S.A., France
START Informatik GmbH, Germany (50% START Holding GmbH)

75%
100%
100%
100%
51%
5%
100%
100%
100%
70.8%
100%
50%

Galileo International (Galileo Central System in Galileo International Distribution
Network)

Nacionalni
distribucijski
sistemi z
različnimi
imeni

Apollo Travel Services, North America, Mexico and Japan
Galileo Southern Cross, Australia (founded in 1988; 100% Ansett Australia
Airlines and Australian Airlines)
Galileo UK, United Kingdom (formerly Travicom, Maidenhead/Berkshire,
which was developed in 1977 by BEA and BOAC, the predecessor
organisations of British Airways PLC)
Sigma Travel System, Italy
Traviaustria, Austria
Traviswiss, Switzerland (developed in 1985; included Travitel for smaller travel
agencies)

Sabre (Sabre Travel Information Network)

Glavne enote

Združitve in druge
strateške povezave

SABRE Computer Services (SCS), USA
SABRE Distribution Services, USA (founded in 1988)
SABRE Europe, England (founded in 1995; managed Europe, Africa, and the
Middle East)
SABRE Interactive, USA (founded in mid 1995 to investigate direct consumer
systems)
SABRE Travel Information Network (STIN), USA
Axess (Axxess), Japan (built in 1991; based on JALCOM (developed in 1988);
75%
Japan Airlines (JAL) and 25% AMR Corporation (acquired in 1995)) Falcon
Information Network, Arab countries (100% Gulf Air) Fantasia, Far East Asia
(built in 1989; 100% Qantas Airways Limited) SITAR, India (100% Air India
and Indian Airlines) Zenon, Cyprus (100% Cyprus Airways Limited)

Worldspan (Worldspan Global Travel Information Services)
Nacionalni distribucijski
sistemi
Vir: Inkpen, 1998

Abacus, Asia
Infini, Japan (established in 1990, based on system Able; 100% All Nippon
Airways & Co. Limited (ANA))

Priloga 6: Prikaz anomalije s prikazovanjem na prikazovalnih zaslonih GDS-ov

Vir: Travel distribution, 2006

Priloga 7: Primer modela nizko cenovnega letalskega prevoznika easyJet

Vir: easyJet, 2006
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