
Combinatie van boekingsklassen.  

(eerste deel is een algemene instructie over het boeken van een vlucht / scroll evt. naar beneden tot ‘select fare’ <p7>) 

Maak een reisaanvraag aan. 

1. Geef deze een korte titel 
2. Selecteer de vertrekdatum 
3. Klik op aanmaken 

 

Vervolgens opent er een reisaanvraag dossier. 

Let hierbij op dat alleen de blauwe velden ingevuld dienen te worden. 
Waarbij de bovenste twee blauwe velden (reden reis en korte omschrijving) de enige ‘verplichte’ velden zijn. 

Zie plaatje hieronder. 

1 Pas eventueel de Afdeling en/of kostendrager aan 
2 Selecteer uit de drop down een Reden Reis 
3 Vul een korte omschrijving in (waarom maak je deze reis) 



 

Klik vervolgens op het vliegtuig icoon in de donkerblauwe balk links (of scroll verder naar beneden). 

Vervolgens vullen we het vluchtschema in. 

Dit is géén verplicht veld. Je kunt er ook voor kiezen om dit over te slaan. Kies in dat geval direct voor zoek & boek om naar de online bookingtool te 
gaan. 

 

 

 



1. Selecteer de vertrekdatum 2. Selecteer de retourdatum 3. Kies een plaats van vertrek 4. Kies een plaats van aankomst 
5. Selecteer een verblijfplaats 6. Sla het ingevulde op door op het vinkje te klikken 

 

 

 

Klik vervolgens op de blauwe knop BEWAREN onderaan de pagina. 

 

Vervolgens kun je klikken op de blauwe knop ‘Zoek en Boek’. 

 

Er opent nu een pop up die je naar Cytric brengt ( de online booking tool ). 



In deze online booking tool wordt het resultaat weergegeven. 
Dit staat automatisch gesorteerd op lowest fare. 

Pas dit desgewenst aan middels het drop down menu naar bijvoorbeeld Departure Time (alles op vertrektijd) of bijvoorbeeeld op Shortest Travel Time 
(de snelste verbindingen bovenaan). 

  



Vervolgens kies je een heenvlucht uit de lijst met beschikbare vluchten. 

Dit doe je door achter de gekozen vlucht te klikken op de blauwe pijl. 

 

Vervolgens zie je dat de heenvlucht is geselecteerd, en dat je de keuzemogelijkheden voorgeschoteld krijgt voor de terugreis. 

Let hierbij op dat je een vrije keuzemogelijkheid hebt. 

Bij de keuze voor twee verschillende airlines zal het systeem automatisch een prijs berekenen op basis van 2x enkele reis. 
Dit kan de prijs dus ook nadelig beïnvloeden.  



 
De stoplichten geven aan dat een reis binnen het beleid past (groen) of buiten beleid zijn (rood). 
Bij het kiezen voor een vlucht buiten beleid moet er in een later stadium worden aangegeven waarom voor deze vlucht is gekozen. 

 



Selecteer de gewenste vlucht met de blauwe pijl.  

Vervolgens gaat het systeem de tarieven ophalen. “Please wait”  

In het volgende scherm zie je de gekozen retourvlucht met daaronder de tarieven. 
Er is een ‘suggested fare’ (voordeligste) en eronder staan de ‘other fares’. 

Je kunt hier nog steeds de keuze maken tussen economy class en businessclass. 

Via de Service Class mix kun je eventueel een combinatie van de tariefklasses maken. 

Activeer eerst de functie “Show more fares”: 

 

 

Er worden nog extra tarieven geladen en uiteindelijk weergegeven. 
Klik op dat moment op ‘Service class mix’: 

 

 



Selecteer de gewenste combinatie van klassen. 

 

Een moment geduld, de gewenste combinatietarieven worden opgehaald uit de systemen van de airline: 

 

 

Vervolgens komt er een lijst met tarieven. 
Omdat het reisbeleid wat erachter zit sterker is dan de door ons gegeven voorkeur, kan het zijn dat de suggested fare niet per se de combinatie is die je 
had aangegeven. Let daar dus ook op bij het selecteren van je tarief. 

Scroll naar beneden om je gewenste tarief te selecteren. 



 

 



Kies de gewenste combinatie door op de blauwe pijl te klikken achter het gewenste tarief. 

 
 

Klik op de blauwe pijl achter het tarief van je keuze om deze te bevestigen. 
 
Het kan zijn dat je in een volgend scherm nog een (voordeliger) alternatief voorgeschoteld krijgt. 
Overweeg het alternatief en kies desgewenst het alternatief of de eerder geselecteerde vlucht door op de blauwe pijl te klikken achter de gewenste 
vlucht. 
 



In het volgende scherm neem je de gegevens door. Let op het schema of de economy/business combinatie juist is.  
Zo niet, ga een stap terug naar Select Fare om alsnog het juiste tarief te kiezen. 

 



Scroll naar beneden om (eventueel) de out of policy reden te kiezen uit de drop down. 

 

Daarna moet er (eventueel) onder ‘APIS and TSA’ de geboortedatum + voornaam + achternaam ingevuld worden. 

Dit zijn de enige verplichte velden. De rest hiervan is OPTIONAL en kun je dus overslaan. 
 
 



 
 
1. Voornaam 2. Achternaam 3. Geboortedatum 

 

 



 

Klik je rechtsonder op “COMPLETE BOOKING” om de boeking te bevestigen. 

 

 

Op het laatste scherm staat vervolgens de bevestiging van de boeking. 
Controleer daarin of de combinatie van klassen goed is.  
Boek eventueel een (comfort) stoel bij door op het icoontje van de stoel te klikken. 



 



Er staat een deadline voor wanneer de goedkeuring in ieder geval gedaan moet zijn.  
Wij hanteren een termijn van 24 uur. Dit kan soms ook korter zijn, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk de boeking in te dienen ter goedkeuring.  

Wanneer je een hotel wilt bijboeken, dan kun je dit doen door onderaan te klikken op “Add hotel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De boeking indienen doe je in TEM. 

Klik rechtsboven op je naam en kies voor Logout. 

 

Vervolgens kun je het scherm sluiten met het kruisje rechtsboven. 

Terug in TEM klik je op de blauwe knop “Indienen ter akkoord manager” om de reisaanvraag in te dienen. 

 
Na goedkeuring door de goedkeurder volgt het e-ticket op de mail. 


