
 

TMS - Totum Management System, sistema pioneiro em 
pesquisa, reservas e gerenciamento de viagens nacionais e 
internacionais.  

Desenvolvemos o mais completo sistema disponível no 
mercado brasileiro, aplicando os melhores conceitos e 
tecnologia existentes no mundo.  

O TMS combina tecnologia de ponta e interface de fácil 
acesso para suprir as necessidades operacionais e 
gerenciais de importantes corporações internacionais. 

SOLUÇÃO IDEAL  

- On-line self-booking e self-eticketing; 

- Disponível 24x7; 

- Autorização através de dispositivos  

  móveis (Blackberry® p.ex.); 

- Distribuição de roteiro e acesso a  

  qualquer momento; 

- Controle de despesas de viagem; 

- Base de dados com todo o histórico  

  das viagens; 

- Relatórios configuráveis; 

- Compensação de carbono; 

- Tracking de passageiro; 

- Controle de bilhete não voados; 

- Integração. 

 

EFICIÊNCIA  

- Ambiente 100% seguro;  

- Hosting dedicado de última geração; 

- Padrões e qualidade de níveis  

  mundiais; 

- Gerenciamento ininterrupto de  

  plataforma de hardware e software; 

- Nível de serviço com 99,0% de  

  disponibilidade garantida; 

- Segurança física e lógica para a  

  garantia dos altos índices de  

  performance e disponibilidade; 

 Serviço de backup; 

 Serviços com monitoramento 

pró-ativo 24 horas X 7 dias; 

 Suporte 8x5 via telefone ou e-

mail, e garantia total contra 

falhas do aplicativo; 

 Treinamento; 

 Time especializado e 

certificado. 

 Com poucos cliques é possível solicitar uma viagem corporativa que respeita a política de viagens, 

fazendo o correto uso de acordos comercias e dentro do fluxo de gestão e aprovação definido; 

 Pesquisa on-line de tarifas aéreas, com um eficiente sistema de comparação e filtro, permitindo self-

booking; 

 Controle total da solicitação de itens terrestres (on-line e off-line), tais como hotel e carro, além de 

possibilitar serviços e adiantamentos financeiros; 

 Acompanhamento do status, com um forte módulo de  tracking de todo o processo, desde a solicitação 

até o fechamento financeiro; 

 Relatórios on-line com possibilidade de modelos elaborados pelo próprio usuário; 

 Integração com ERP’s e sistemas financeiros 

 E muito mais... 

 

 

 

 

Facilidades do Sistema 

Através de uma navegação simples, o usuário do sistema TMS poderá consultar todas as opções de vôos 
disponíveis para qualquer destino nacional e internacional dando início ao gerenciamento de sua viagem 
atendendo as políticas estabelecidas pela empresa. Tudo isso através de uma navegação simples e muito 
amistosa. 

 

Cotação e 
Escolha 

Solicitação Autorização Emissão 
Prestação 
de Contas 

Pré-fatura 
Relatórios 

SELF-BOOKING SELF-ETICKET / VOUCHER INTEGRAÇÃO 

Autorização: 
- Por Mérito 
- Por Valor; 

Forma de autorização: 
- Automática 
- Única 
- Sequencial 
- Paralela 
- Hierárquia; 

Completo quadro de 
informações de apoio e tracking; 
Emissão on-line de e-tickets; 
Reemissão; 
Reembolso. 

Pesquisa e Reserva; 
Multi-Empresas; 
Política de Viagens por empresa, 
centro de custo, nível 
hierárquico, grupo de usuários, 
por comunidades; 
Configuração do fluxo de 
aprovação; 
Controle de orçamentos; 
Acordos comerciais; 
Tarifas especiais com hotéis e 
locadoras; 
Senhas individuais e forte 

controle de acesso. 

Auditoria; 
Relatórios customizados; 
Controle de despesas; 

Integração com ERP; 
Integração Back-Office; 
Dashboard configurável; 
Relatórios exportáveis em Excel 
e PDF. 
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