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Lättare för resebyråer boka SJ över hela
världen
SJ har slutit ett globalt avtal med biljettbokningsmotorn Amadeus för att göra
tågbiljetter internationellt lika åtkomliga som flygbiljetter.
– Det här innebär att varje resebyrå i världen som använder Amadeus
bokningsverktyg kommer att få upp SJs och flera andra stora tågbolags resor,
säger Thomas Mann, distributionschef på SJ.
Förutom SJ ingår de stora europeiska tågbolagen Deutsche Bahn, RENFE
(Spanien), TrenItalia, SNCF (Frankrike) Atoc (Storbritannien) i det nya

samarbetet. År 2014 räknar Amadeus vd Jesper Söderström att dessa
tågbolags resor kommer att synas jämsides med flygbolagens i resebyråernas
och onlinebyråernas bokningssystem.
– Vi vill snabbt få upp alla SJs billiga resor för att kunna konkurrera med
flyget. Idag bokar en tredjedel av svenska resebyråer inte tåg alls, så vi
hoppas på ökad försäljning. Avtalet ger oss även global distribution, säger
Thomas Mann.
– Vi kommer att få se en enorm utveckling av transportmarknaden och den
kommr inte att drivas av flyg, utan tåg, säger Jesper Söderström, vd på
Amadeus Scandinavia.
Resebyråerna säljer SJ-resor för 1,1 miljarder kronor varje år. Internationellt
säljer SJ självt tågresor för 120 miljoner per år. Bokningar sker i dag genom
SJs egen distributionsplattform Stina eller webbaserade Linkonline, vilket är
processmässigt mer omständligt för resebyråerna. Amadeus bygger nu en
gemensam plattform och gränssnitt där bokningsmotorn via tågbolagens API
får tillgång till samtliga biljetter och extrapriser. SJ är en viktig part i
uppbyggnaden av Amadeus distribution. Resenären ska kunna gå in på vilken
resebyrå som helst eller via webbaserade resebyråer och kunna boka
kombinerade tåg- och flygresor i hela Europa.
– De nya höghastighetstågen mellan storstäder ute i Europa beräknas ha 330
miljoner resenärer 2020 och slår ut inrikesflyget på dessa sträckor. Om
resebyråerna inte ska tappa den här försäljningen måste de kunna erbjuda
sina kunder tågalternativet. En resebyrå kan inte ha alla tågbolag i Europa i
huvudet, det behövs en tredjepartsdistribution, säger Jesper Söderström.
SJ ska i första steget installeras i Amadeus tåglösning Agent Track, som
används av resesäljare som bokar offline. Därefter kommer en lösning för
onlineresebyråer. I Amadeus självbokningssystem AeTM för affärsresebyråer
och dess företagskunder finns redan flyg och tåg bokningsbart och kan
jämföras i samma bokningsfönster.
Bildtexten: Amadeus vd Jesper Söderström och SJs chef för distribution, Thomas
Mann, tar första steget för att underlätta internationell bokning av tågbiljetter.
Foto: Fredrik Persson/Amadeus

För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att
tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800
avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla
resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8
miljarder kronor.
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