
Een reis boeken in Cytric 

 

Op het tabblad ‘Reisaanvraag’ start je met het invoeren van een Korte titel reisaanvraag (1) en de vertrekdatum (2). 

Klik vervolgens op ‘Aanmaken’ (3). 

 

Vervolgens wordt er een dossier aangemaakt met de zojuist gegeven titel. 

Je ziet veel informatie en velden die nog niet zijn ingevuld. Let op dat je alleen de BLAUWE velden dient in te vullen. 
De grijze velden met vertrekplaats/bestemming e.d. worden later, na de daadwerkelijke boeking, automatisch ingevuld door het systeem. 

Klik in de blauwe balk op –i- (1) en vul de ‘Reden’ (2) en de ‘korte omschrijving’ (3) in. 

 

Scroll vervolgens naar beneden of klik in de donkerblauwe balk op het vliegtuig (1) symbool. 



Je kunt er nu voor kiezen om direct op ‘ zoek & boek ‘ (8) te klikken om in de online booking tool pas het reisschema in te vullen.  

Echter: het is aan te raden om wel het reisschema al in Tem in te vullen. Dit vooral om een correcte (voorlopige) berekening van de daggeldvergoeding 
te verzekeren. Deze informatie wordt ook meegenomen naar de online booking tool. 

 

De vertrekdatum staat al ingevuld. (2) Selecteer een terugreisdatum (3). Vul in van waar de reis vertrekt (4) en de bestemming (5). Bij het intoetsen 
van de eerste drie letters verschijnen de opties. Wanneer er meerdere airports voor 1 plaats wordt weergegeven, kies dan de eerste optie waar tussen 
haakjes (metropolitan area) bij staat. Er wordt dan gekeken naar alle airports bij die plaats. 
 

 TIP: wanneer je twijfelt over de te kiezen route, kijk dan eens voor de beste/snelste verbinding op de site www.rome2rio.com  

Vul de verblijfplaats in (6). Let op: verkies de stad boven het land. Dit heeft te maken met de hoogte van de daggeldvergoeding. 
Klik vervolgens op het vinkje (7) om het schema op te slaan en daarna op ‘ zoek & boek ‘ (8). 

Vervolgens opent er een pop up (CYTRIC) waarin alle vluchtopties weergegeven worden, gesorteerd op enkele reis (heen (1) en terugreis (2)). 

http://www.rome2rio.com/


De aangeboden vluchten staan automatisch gesorteerd op ‘Lowest Fare’ (3). Kies daar desgewenst voor bijvoorbeeld ‘Earliest Departure’. 

 



Na het aanpassen van de sortering is het makkelijker zoeken. 

 

Zoek je gewenste vlucht. Vervolgens kun je kiezen om de terugreizen weer te geven die te combineren zijn met deze heenvlucht. Klik daarvoor op de 

prijs (1/3). Je kunt ook op de blauwe pijl klikken om de gewenste vlucht te selecteren en door te gaan naar de terugreis. Het stoplicht geeft aan of 
het vanaf-tarief binnen reisbeleid past. Past het niet binnen het reisbeleid, dan is het wel te boeken. Let op dat je verderop in het boekingsproces een 
reden moet geven waarom er gekozen is voor dit tarief. 



Na keuze van de heenvlucht zie je deze bovenaan in het overzicht staan als gekozen vlucht. (1) 
Vervolgens moet er een keuze gemaakt worden voor een terugreis. (2) 

Scroll en zoek je perfecte vlucht vanuit de lijst (3). Combinatie van diverse airlines is mogelijk. Prijzen worden dan per enkele reis berekend. Let op: dit 
kan duurder uitvallen dus het advies is wel om zoveel mogelijk te kiezen voor dezelfde airline op de heen & terugreis. 

Klik op  (4) om de gewenste vlucht te selecteren. 

 

  



Vervolgens worden de tarieven geladen. Please wait… 

 

Dit kan even duren. Op de achtergrond lopen veel processen om het beste tarief weer te geven. Dit moet dan weer getoetst worden aan de hand van het 
reisbeleid. Dus soms lijkt het systeem wat traag, maar uiteindelijk is het heel hard aan het werk voor het beste tarief. 

Bovenaan staat de gekozen vlucht (1). Eronder staat een lijst met tarieven. 
Daarin wordt altijd een tarief voorgesteld (2). Deze ‘suggested fare’ is volgens reisbeleid de beste keuze op deze vluchten. 

Eronder staan de overige tarieven (3). 
Let op dat je goed kijkt of de trajecten in de gewenste reisklasse staan. Dit kan per enkele reis verschillen (4). 

Check de voorwaarden van het tarief (5) en of het tarief in of exclusief check in bagage is (6) en klik vervolgens op de blauwe pijl  om het gewenste 
tarief te selecteren (7). 

 



 



In het volgende scherm stelt het systeem nog een alternatief voor. 
Bedenk of dit niet past binnen het schema. Zo niet, klik op de bovenste blauwe pijl om verder te gaan (1) of kies eventueel het alternatief (!). 

 

In dit voorbeeld kies ik voor mijn gewenste vlucht. Dus klik ik op (1) om verder te gaan. 

 



In het volgende scherm moet (eventueel) een reden worden gegeven waarom er buiten beleid geboekt is. 

Selecteer een reden uit de drop-down lijst en klik vervolgens rechtsonder op “COMPLETE BOOKING”. 

 



 

Vervolgens wordt de gekozen vlucht gereserveerd voor het gekozen tarief. 

 

In het laatste scherm vindt je een bevestiging van de gekozen vlucht. 

 



Helemaal onderaan de pagina staan links om extra reserveringen toe te voegen aan deze boeking (auto/trein/hotel). 

 

Wanneer de boeking compleet is, kies voor ‘ logout’  om de online booking tool af te sluiten en terug te keren naar TEM. 
Daar moet de reis nog worden ingediend ter goedkeuring. Meer informatie: https://www.sso3w.nl/onze-
diensten/documenten/richtlijnen/2019/11/07/indienen-reisaanvraag-ter-goedkeuring  

 

https://www.sso3w.nl/onze-diensten/documenten/richtlijnen/2019/11/07/indienen-reisaanvraag-ter-goedkeuring
https://www.sso3w.nl/onze-diensten/documenten/richtlijnen/2019/11/07/indienen-reisaanvraag-ter-goedkeuring

