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 روند توسعه فن آورى اطالعات و ارتباطات در كشور و رشد فزاينده رواج  اينترنت و كاربردهاى مبتنى 
بر وب در زمينه هاى مختلف اطالع رسانى، تبادل اطالعات، خدمت رسانى و تجارت الكترونيكى در 

دهه اخير استفاده هرچه بيشتراز اينترنت را اجتناب ناپذير ساخته است.

آمادئوس ايران باتوجه به مراتب فوق همواره به استفاده حداكثرى از اينترنت در موارد مختلف تاكيد 
داشته است. در اين زمينه مى توان از راه اندازى اولين وب سايت آمادئوس ايران در شهريور ماه 1382،  
هم زمان با شروع فعاليت آمادئوس در ايران، به صورت يك پايگاه اطالع رسانى دوزبانه نام برد. شايان 
ذكر است كه پايگاه اطالع رسانى آمادئوس ايران اولين پايگاه اطالع رسانى دفاتر آمادئوس در كشور 

هاى منطقه محسوب مى شود.

گسترش به كارگيرى سيستم آمادئوس در كليه دفاتر خدمات مسافرتى از يك طرف، و لزوم توسعه 
كمى و كيفى ارائه خدمات همراه با نياز به استفاده از راه حل ها و قابليت هاى جديد سيستم و نيز تقويت 
ارتباط فعال با دفاتر از طرف ديگر همواره مورد نظر آمادئوس ايران بوده به نحوى كه هم زمان با ارائه 
خدمات مطلوب در رابطه با محصوالت مورد استفاده، نسبت به ارائه محصوالت و راه حل هاى جديد 

نيز برنامه ريزى و اقدام شده است. 

آمادئوس ايران ضمن تشكر از همراهى، پذيراى نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده كليه مديران و 
كاربران  محترم آمادئوس در ايران جهت ارائه خدمات بهتر مى باشد.

با  بزرگى  گردهمائى  طى  ايران  در  آمادئوس  فعاليت  شروع  اكتبر 2003   5 برابر  مهرماه 1382  در 13 
هواپيمائى  و  آمادئوس  مديران   ، مسافرتى  خدمات  دفاتر  هواپيمائى،  هاى  شركت  مديران  شركت 
جمهورى اسالمى ايران اعالم شد. پس از اين گردهمائى آموزش و نصب ترمينال هاى آمادئوس در 
آموزش  نفر-دوره   7754 كنون  تا  زمينه  اين  در  يافت.  گسترش  سرعت  به  مسافرتى  خدمات  دفاتر 
آمادئوس برگزار شده و بالغ بر 2218 ترمينال آمادئوس در 878 دفتر خدمات مسافرتى در بيش از 30 
شهر با پشتيبانى آمادئوس ايران فعال بوده و كليه امور رزرواسيون، نرخ گيرى و صدور بليط اكثر خطوط 
بر  مبتنى   Front Officeافزار نرم  نسخه  ازآخرين  استفاده  با  را  كشور  در  فعال  المللى  بين  هواپيمائى 

اينترنت Amadeus Selling Platform انجام مى دهند.
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آمادئوس ايران عالوه بر انجام فعاليت هاى جارى در زمينه آموزش و پشتيبانى، 
با برخوردارى از حمايت هواپيمائى جمهورى اسالمى ايران و آمادئوس مركز 

نسبت به انجام موارد زير نيز اقدام نموده است:

• اجراى يك دوره آموزشى ويژه توسط يكى از اساتيد باتجربه آمادئوس مركز 
جهت ارتقا سطح دانش مدرسين دوره هاى آمادئوس در ايران

برتر  مسافرتى  خدمات  دفاتر  مديران  شركت  با  آموزشى  تور  دو  برگزارى   •
جهت آشنائى ايشان با مراكز اصلى آمادئوس در اروپا

• اجراى يك گردهمائى آموزشى دو روزه جهت آشنائى مديران و كارشناسان 
دفاتر خدمات مسافرتى با  راه حل ها و محصوالت جديد آمادئوس

بررسى  جهت  ايران  در  آمادئوس  كاربران  كليه  از  نظرسنجى  دو  انجام   •
چگونگى ارائه خدمات

فعاليت شركت آمادئوس در ايران در سال 1381 طى مذاكراتى با شركت هواپيمائى جمهورى 
اسالمى ايران آغاز و پس از انعقاد قرارداد بين آمادئوس و هما، گروه اجرائى آمادئوس ايران 
تشكيل گرديد. پس از اعزام كارشناسان آمادئوس ايران براى گذراندن دوره هاى تخصصى و 
نام  به  آمادئوس  اينترنت  بر  مبتنى   Front Office افزار  نرم  الزم،  هاى  گواهينامه  اخذ 
Proweb در چند دفتر خدمات مسافرتى نمونه با نظارت آمادئوس مركز نصب و پس از ارائه 
برابر 29  مرداد 1382   7 روز  در  رزرو  اولين  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  الزم  هاى  آموزش 
جوالى 2003 انجام شد. پس از اين مرحله برنامه ريزى براى آموزش و نصب در دفاتر خدمات 
مسافرتى انجام و فعاليت عملى آمادئوس ايران از شهريور ماه 1382 برابر آگوست 2003 آغاز 

گرديد. 

10 سال حضور آمادئوس درايران


