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Innovatieve app bij
VCK Travel
VCK Travel heeft haar app vernieuwd voor zakenreizigers. AirGo-M,
zoals de app heet, moet nu nog meer ondersteuning bieden aan de
zakelijke reizigers tijdens de reis. Barbara Pitt is medeverantwoordelijk
voor de ontwikkelingen en constante vernieuwing van de app.

IN EEN NOTENDOP, WAT HEEFT
DE APP TE BIEDEN?

Na het installeren en eenmalig activeren,
lopen alle boekingen die door VCK Travel
gemaakt zijn automatisch door naar de app.
De boekingen worden aangevuld met extra
gegevens over o.a. airports, terminals, gates
en locaties wereldwijd. De reiziger heeft dus
altijd alle nodige gegevens bij de hand en
kan de app raadplegen voor bijvoorbeeld het
adres van een airport of de openingstijden
van een autoverhuurbedrijf.
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IS DEZE ALLEEN TE GEBRUIKEN
DOOR KLANTEN VAN VCK TRAVEL?

De app is voor iedereen te gebruiken,
maar op dit moment worden alleen
nog de boekingen die door VCK Travel
gemaakt zijn getoond. Externe data, dus
de boekingen die niet door VCK Travel
zijn gemaakt, kunnen nu nog niet worden
toegevoegd, maar wij blijven continu werken
aan de ontwikkeling en streven ernaar dat
ook deze gegevens in de toekomst in de app
te zien zijn.

JULLIE ZIJN NIET HET ENIGE
ZAKENREISBUREAU MET EEN APP,
WAT ONDERSCHEIDT DEZE APP VAN
ANDERE?

In de basis bieden de vele apps die in de
markt beschikbaar zijn min of meer allemaal
hetzelfde. Omdat wij onze app volledig in
eigen beheer hebben en blijven ontwikkelen,
is het mogelijk om onze app aan te passen
aan de gewenste look en feel van onze
klanten. Wij kunnen dus service op maat
bieden.
businesstraveller.nl

WAT DOEN JULLIE AAN BEVEILIGING
VAN DE GEGEVENS?
Al het verkeer loopt via een https verbinding
en de gegevens worden lokaal opgeslagen in
een encrypted database. Gebruikers worden
geauthentiseerd door middel van o.a. een
telefoonnummer en hebben alleen toegang
tot de eigen data.

WANNEER IS DE APP BESCHIKBAAR,
WAT ZIJN DE KOSTEN EN VOOR
WELKE SYSTEMEN IS HET
BESCHIKBAAR?
De app is vanaf 20 november gratis te
downloaden voor IOS en Android.
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