
bigdream.com.br



BIG DREAM VIAGENS

Somos uma agência de viagens
especializada no atendimento
corporativo e viagens a lazer
personalizadas. Trabalhamos com
excelência em nossos serviços, com
um atendimento diferenciado e
plantão 24 horas, garantindo a
valorização do cliente e
proporcionando experiências únicas.

Atuamos no mercado nacional e
internacional com produtos de alta
qualidade e profissionais qualificados,
sempre atualizados as tendências do
mercado.

Operamos com os principais e mais
confiáveis fornecedores para que você
possua sempre o melhor suporte e
atendimento.

Conectar pessoas e empresas ao 
mundo, proporcionando experiências 
transformadoras em viagens.

PROPÓSITO

Ser a maior agência corporativa do 
norte gaúcho e referência em turismo 
personalizado

VISÃO

Comprometimento
Inovação
Transparência
Sustentabilidade econômica

VALORES



Olá, tudo bem?

Você já conhece o nosso sistema?

Não!?

Estão vou apresentar para você, as nossas 

principais funcionalidades.

Se você precisar de algo especial, não deixe 

de conversar com o nosso Depto. Comercial, 

ok?



ALERTAS

Churning – ETKT em aberto – Busca de 2 idas - Política – Bagagem – Limite crédito – Sem Regra de Emissão

Nosso Diferencial - Resumo

FUNCIONALIDADES

Adiantamento de viagem – Prestação de contas – Calendário – Diretório de Hotel – Hotel offline – Follow up – Logs – WhatsApp –

Guardião OS

OS com prazo vencendo – RAC na Regra de emissão – Divisão de PNR* - WEX – Aéreo off line* - Cadastros pela Empresa

Carga de dados - Alteração de Taxas de embarque –TICKETBOT Aéreo e Cancelamento Hotel online – Confirmação externa pedido 

Hotel - FTP

ROBÓS

Report Composer – Dash Board Agência e Cliente – Emissões – Reservas - Gestão – No show – Reembolso – Reemitido - Inatividade 

RELATÓRIOS



Nosso Diferencial – Design, Tecnologia e 

Segurança 

Optamos por um 

design clean e 

bem intuitivo.
Estamos sempre ligados 

no que esta acontecendo 

no para mantermos os 

dispositivos de 

segurança do sistema 

atualizados.

Sua segurança é 

primordial, por isso 

contratamos a Amazon, 

como a melhor opção de 

servidor dedicado 

existente no mercado.

A sua voz tem peso em nossa empresa.

Estamos sempre abertos a ouvir as suas 

necessidades e a dos seu clientes.



Nosso Diferencial – Atendimento

Sistema de 

Chamados

O seu atendimento é 

nossa prioridade.

Você escolhe como 

quer ser atendido.

Vídeo 

Chamada

Celular

WhatsApp

E-mail

Telefone



Nosso Diferencial – Alertas de crédito em bilhete

Controlamos os bilhetes que 

estão em aberto, enviando por 

e-mail a relação dos que estão 

com 10 meses de validade, 

para que você tome alguma 

ação.



Acesso ao ConnectCorp

Acesso por ambiente 

específico com login, 

senha e validação pelo 

KeyPass.



Você escolhe!!!

Inicie sua busca pela 

definição do Pax, pela Política 

ou nenhuma delas.

Veja as opções dos voos 

podendo comparar valores e 

quantidade de bagagens que 

mais atendem a necessidade 

da sua busca.

Operacional – Busca de Disponibilidade



Operacional – Cotação Eletrônica

Grave, imprima, envie por 

e-mail ou WHATSAPP as 

suas cotações.

Você também pode 

escolher enviar somente 

as mais baratas ou até 

mesmo não enviar 

valores.



Operacional – Tela de Reserva

Tela da Reserva com ícones para 

transferir ou importar reserva, anexar 

documentos, e-mail, histórico, 

comprovante, etc.



Motivo da viagem, Justificativa, Campos adicionais e processo 

de aprovação, com status visual de posicionamento do fluxo.

Operacional – Fluxo de aprovação



Mapa de assentos, 

possibilitando a reserva e 

compra.

Operacional – Assentos



Operacional – Hotel
Seguindo 

tendências de 

layout!!!

Mapa, busca por 

nome, filtro de 

valores, estrelas, 

políticas de 

cancelamento, são 

algumas facilidades 

na sua busca de 

Hotel no nosso 

sistema.

.

Na mesma disponibilidade online, estarão os seus tarifários com acordos 

direto com os hotéis offline de sua escolha.

.



Operacional – Hotel

Em cada hotel você 

encontra fotos, tipos de 

quartos, pontos de 

interesses, amenidades 

e informações que irão 

lhe ajudar na escolha.



Operacional – Calendário

Visualize de forma 

rápida onde estão 

os seus 

colaboradores.



Operacional – Adiantamento / Prestação de Contas 

Solicitação de Adiantamento de despesas com fluxo de aprovação antes da 

viagem e Prestação de contas também com o fluxo de aprovação das despesas 

apresentadas pós viagem.

Inclua as fotos 

dos comprovantes

Solicitação em 

Multi-Moedas



Operacional – Follow up

Sua empresa poderá se comunicar com 

nós através do sistema.



Operacional – WhatsApp

Envie cotações, comprovantes de reservas e emissões pelo 

WhatsApp, que também poderá ser usado em todo Fluxo de 

Aprovação.



No Guardião OS, a

“Bolinha vermelha” 

indica os números de 

reservas que estão 

com prazo de 

emissão.

Mostra com 2, 4 e 12 

horas de prazo. 

Também é alertado 

por e-mail á pessoa 

onde estiver parado o 

processo.

Operacional – Guardião OS



Além de, definições de fornecedores, limite de crédito, 

grupo de emissões e personalizações individuais.

Todas informações em um único painel.

(Funcionários, Políticas, Centro de custos, Fluxo de aprovação, etc.).

Master – Cadastro



Parametrizável por Nível hierárquico, Centro de custo, Departamento, 

ou até individual. Tem até 99 níveis e controle opcional por alçada. 

Master – Fluxo de aprovação



Master – Políticas de Viagens

Crie quantas políticas 

forem necessárias 

para atender as 

especificações da sua 

empresa. 



Master – Diretório de hotéis

Com o nosso sistema de 

confirmação externa de 

pedido de hotéis 

cadastrados, você pode 

solicitar a reserva direto 

do sistema onde o hotel 

receberá um link para 

entrar e confirmar a 

reserva solicitada.



Quer enviar e-mails de suas 

reservas à partir do seu 

servidor???

No nosso sistema isto é 

possível.

Master – Envio de e-mail



Master – Relatórios
Relatórios ou BI ???

Operacional ou de Gestão ???

Geral ou específico ???

AQUI TEM!!!

Relatórios ou BI ???

Operacional ou de Gestão ???

Geral ou específico ???

AQUI TEM!!!



Master – Report composer

Atendemos as 

necessidades da sua 

empresa.

Vocês irão criar quantos  

Relatórios precisarem,         

de uma forma bem       

simples e rápida.

E ainda será possível      

salvá-los como modelo.

Quantos relatórios você precisa?



“ Uma nova atitude em tecnologia para o segmento de 

turismo”

Então, gostou do nosso sistema?

Se ficou alguma dúvida ou gostaria de

fazer algum comentário, fale com a

gente pelos contatos abaixo.

Sua opinião é muito importante para o nosso

crescimento.

EquipeBigDream



+55 54 9 9266 0008

atendimento@bigdream.com.br

Av. Presidente Vargas, 541 - Sala 807
Cep: 99070-000, Passo Fundo/RS – Brasil

bigdream.com.br


