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GALILEO
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Galileo – провідна світова Глобальна 

Дистрибутивна Система (GDS)

БРОНЮВАННЯ:

авіаквиткив;

 готелів;

послуг;

автопрокату;

круїзів;

залізничних та паромних перевезень; 

пакетів відомих у світі тур операторів. 
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Galileo International 

володіє системами Galileo та Apollo; 

працює на ринку глобальних 
дистрибутивних послуг 30 років;

лідер глобальних технологій;

присутня у 52 000 пунктах світу;

використовує найпотужніші сайти он-
лайн бронювання Orbitz, CheapTickets, 
іebookers;

отримує доступ до розкладу 425 
авіакомпаній, 68 000 готелів та 23 
компаній з оренди автомобілів.
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Galileo International 
знаходиться в м. Парсіппані штату 

Нью Джерсі, США;

обчислювальний центр у Денвері, 
штат Колорадо, США;

маркетингові підрозділи 
знаходяться у Чікаго, Ілінойс, 
США; Ленглі, Великобританія; 
Гонконг, Китай;

входить до складу компанії 
Travelport.
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Історія Galileo
1. Створена у 1971 році американською компанією United 

Airlines.

2. У 1987 році європейські перевізники створили власний 
варіант КСБ, в підвалини якої покладено європейську 
колективну компанію Galileo та Apollo компанії United 
Airlines.

3. У 1993 році одинадцять передових компаній Aer Lingus, 
Air Canada, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, KLM 
Royal Dutch Airlines, Olympic Airways, Swissair, TAP Air 
Portugal, United Airlines та US Airways заснували 
компанію Galileo International.

4. З 1997 року Galileo International зареєстрована на Нью-
Йоркській та Чікагській фондових біржах 

5. У вересні 2001 року 100% акцій United Airlines и 
Swissair Були придбані американською корпорацією 
Cendant Corporation. 

6. У 2006 році підрозділи корпорації Cendant по 
дистрибуції туристичних послуг було перейменовано на 
Travelport.   
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Програмні продукти 

Galileo
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Focalpoint – це 

базовий продукт, який 

забезпечує доступ до 

системи бронювання 

через Інтернет
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Характеристики програми 

Focalpoint

Невеликий розмір.

Стандартний Інтерфейс. 

Мобільність.

Портативність. 

Вбудовані функції Relay. 
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Інтерфейс Focalpoint

для роботи з чотирма вікнами
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Focalpoint Galileo International 

Нові можливості доступу до Galileo. 

Не потребує спеціальної підготовки 
персоналу. 

Дозволяє працювати у домашніх 
умовах. 

Можливість створення віртуальної 
агенції з 5 терміналами без 
використання виділеної лінії. 

Обслуговування з офісу клієнта. 
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Інтерфейс Focalpoint 

при бронюванні авіаквитків
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За допомогою Focalpoint 
можливий перехід в режим роботи 

з графічними інтерфейсом 
Viewpoint, що дозволяє бронювати 

поїздки без знання спеціальних 
команд та форматів Galileo. 
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Інтерфейс www.galileoterminal.com
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Отримавши від Galileo Україна Username та Password, можна 

зайти на екран Focalpoint і працювати як із 

звичайною системою
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Viewpoint – це нова 

концепція доступу до 

електронних систем 

бронювання
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Viewpoint – це єдина у 

світі програма, яка 

дозволяє забронювати 

авіаквиток, готель, 

автомобіль на прокат 

за допомогою 

комп’ютерної миші
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Віконний інтерфейс Viewpoint нагадує Windows
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Інтерфейс програми Viewpoint Touring 
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За простим у використанні інтерфейсом 

Viewpoint стоїть найпотужніша глобальна 

база даних Galileo
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ViewpointMaps пропонує карти 

більше ніж 1400 міст та аеропортів 

світу
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Опис об’єктів у Viewpoint



22

Можливості Viewpoint

Пошук мінімальних тарифів на 
авіаперевезення.

Робота з конфіденційними тарифами 
авіакомпаній.

Виведення на екран правил 
застосування тарифів.

Робота в Інтернет з додатковою 
інформацією для клієнтів.  
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Galileo Print & Office

друк інформації на бланках 
авіаквитків замість заповнення 
вручну; 

автоматична передача із системи 
Galileo® на принтер. 
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Galileo Print & Office розроблено 

для ринків СНГ 
 підтримує шрифт 

кирилиця; 
 працює одночасно із 

системами Galileo® 
та СИРЕНОЮ ;

 коректно друкує на 
бланках різних 
авіакомпаній; 

 має функцію 
заокруглення 
грошових величин ;

 обліковує коефіцієнт 
конвертації;

 здійснює експорт 
даних до 
бухгалтерської 
програми; 

 формує звіти з 
продажу, повернення 
та ануляції; 

 веде докладну 
статистику продажу
по датах, 
авіакомпаніях, 
клієнтах. 
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Переваги програми

єдиний друк квитків;

 разова інсталяція;

 єдині настройки комп’ютера та 
принтера; 

єдина вихідна програма Galileo 
Reports;

 експорт інформації в 
бухгалтерську програму. 
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Інтерфейс Galileо Print & Office 
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Міжнародні назви 

функції

Переклад назви 

функції
Опис функції

Public Fares Опубліковані тарифи

Основна тарифна 

база. Включає всі 

рішення для 

опублікованих 

тарифів.

Agency Private Fares

Введення агенціями 

конфіденційних 

тарифів

Додаткові тарифні 

бази. Дозволяє 

агенціям створювати 

власну тарифну базу 

та управляти нею

Airline Private Fares

Введення 

авіакомпаніями 

конфіденційних 

тарифів

Додаткові тарифні 

бази. Призначена для 

їх створення та  

дистрибуції 

авіакомпаніями.
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ViewTrip – інформаційна послуга 

при створенні подорожі
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Agency Private Fares 
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Обробка спеціальних тарифів

 з врахуванням 
multi carrier, multi 
class, complex 
routings и stopover 
restrictions.

 різних категорій 
пасажирів аdult, 
child, infant та 
youth.
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RailMaster™ забезпечує 

запити розкладів;

резервування місць; 

друк квитків на внутрішні та 
міжнародні поїздки;

 багаж без супроводу; 

платежі кредитними картками;

 управління стоками бланків;

 електронна інструкція.
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Офіційним провайдером послуг 

компанії Galileo International на 

території України є Національна 

Дистрибутивна Компанія Galileo 

Україна (юридична назва ТОВ 

“Галілео Східна Європа”)
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Агенціям та туристичним фірмам 

пропонується:
 Термінальні рішення для підключення до 

системи бронювання.
 Друк квитків та звітності.
 Програмні продукти для самостійного 

введення тарифів у систему Galileo.
 Оформлення корпоративного сайту для 

бронювання он-лайн.
 Підключення до Інтернет.
 Надання обладнання.
 Навчання.
 Технічний супровід та служба 

оперативної підтримки.
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Постачальникам тревел-послуг, незалежним 

розробникам ПЗ пропонується:

 Підтримка в оформленні угод з Galileo 
International.

 Технічна підтримка на локальному рівні.

 Підтримка у розробці технологій Інтернет-
продажу.

 Зменшення видатків авіакомпаній на 
дистрибуцію через Galileo засобами економних 
пакетів Basic Booking Product.

 Консультації по використанню АРІ інтерфейсів.

 Технологічна допомога при впровадженні 
розробок локального характеру.

 Програмні продукти введення тарифів в 
систему через Інтернет.

 Навчання.
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Користувачам Інтернет та 

корпоративним клієнтам 

пропонується:

Глобальні інформаційні портали.

 Інструменти для самостійного 
бронювання он-лайн.
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Користувачами Galileo в 

Україні є більше ніж 200 

агенцій та туристичних фірм
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Galileo Document Production 

(GDP) - Електронний Тікентінг 
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Список авіакомпаній, які підтримують Електронний Тікетінг через Galileo
Aer Lingus (EI) Aeromexico (AM) Air Canada (AC)

Air France (AF) Air Jamaica (JM) Air New Zealand (NZ)

Alaska Airlines (AS) Alitalia (AZ) Alitalia Express (XM)

Aloha Airlines (AQ) America West (HP) American (AA)

American Connection (AX) ATA (TZ) Austrian (OS)

British Airways (BA) British Midland (BD) Canadian North (5T)

Cathay Pacific (CX) Cimber (QI) Continental (CO)

Crossair (LX) Delta (DL) Deutsche BA (DI)

ERA (7H) Eurofly (GJ) Flight West (QQ)

FLYBE (BE) Frontier (F9) Hawaiian (HA)

Hazelton (ZL) Iberia (IB) KLM (KL)

KLM Exel (XT) KLM UK (UK) LACSA (LR)

Lan Chile (LA) Lufthansa (LH) Mexicana (MX)

Midwest Airlines (YX) Northwest (NW) Qantas (QF)

SAS (SK) Singapore (SQ) Skywest (XR)

SN Brussels (SN) South African Airways (SA) TACA (TA)

TAP (TP) United (UA) US Airways (US)

Varig (RG) Virgin Atlantic (VS) Wideroes (WF)

Aerolineas Argentinas (AR) Air Berlin (AB) Air Europe (UX)

Air Seychelles (HM) Bangkok Airways (PG) China Airlines (CI)

Czech Airlines (OK) Emirates (EK) Finnair (AY)

Icelandair (FI) Japan Airlines (JL) Kenya Airways (KQ)

Nippon Airways (NH) Swiss Int. (LX)
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Сайти агенцій, які співпрацюють з 

Galileo

www.e-bilet.com.ua

www.pilot.ua

www.soleans.kiev.ua

www.formulaholiday.com

www.bytsko.com

www.transservice.kiev.ua.

http://www.e-bilet.com.ua/
http://www.pilot.ua/
http://www.soleans.kiev.ua/
http://www.formulaholiday.com/
http://www.bytsko.com/
http://www.transservice.kiev.ua/
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Інтерфейс

сайту

Galileo для 
агенцій 
України


