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   Smart Tourism Suite 
 

 

منطقة  في مجال تكنولوجیا المعلومات بشكل فعال في یمكن أن تسھمالتي و لسیاحةلشركات ا ذكیةال ولحلال في ١رقم  تیباس
رھا تطویوقد تم  للشركات السیاحة مصممةحلول البرمجیات  نوع مختلف منب السوق مدت تیباس .أفریقیاو األوسط الشرق
وھذه  متطلبات السوقتلبي  ھاظائفوو التطبیقات ھذه للتأكد من أن بیئة األعمال من المھنیین من من قبل فریقمحلیا 

  :المنتجات ھي
  بشكل أسرع مع ونمو تشغیل وإدارة

Smart Tourism Suite 
 نظام الحسابات المالیة وحسابات الطیران والسیاحة -  جاتس
  gats-online.e-tebas.com 1993فبرایر  أول إصدار

  نظام الحسابات المالیة وحسابات الطیران والسیاحة - ونس جاتس
  gats-once.tebas-inc.com  2012یونیو صدارإأول  بال توقف متصل عبر اإلنترنت

 السیاحة لوكالء السیاحةنظام  - تاتس
 tats-online.e-tebas.com  2002مایو  أول إصدار

  النقل نظام إدارة أسطول  -  سامز
 sams-online.e-tebas.com  2002أغسطس أول إصدار 

  نظام إدارة أسطول النقل - ونس سامز 
 sams-once.tebas-inc.com  2016أغسطس أول إصدار  بال توقف متصل عبر اإلنترنت 

 إدارة وتشغیل المخازننظام  -  أى ماس
 imas-online.e-tebas.com  2005یولیو أول إصدار 

 إدارة وتشغیل المخازننظام  - ونس أى ماس
 imas-once.tebas-inc.com   2019 دیسمبرأول إصدار  بال توقف متصل عبر اإلنترنت

 إدارة وتشغیل السیاحة الدینیةنظام  - رومز
  roms-online.e-tebas.com   2004أغسطس أول إصدار 

  نظام حجز الفنادق والمكتب األمامي -  ھربس
 hrbs-online.e-tebas.com   2005أكتوبر أول إصدار 

  نظام حجز تذاكر المراكب -  أكتس
 acts-online.e-tebas.com   2004أبریل  أول إصدار

  نظام الحضور والمرتبات واألفراد -  آبـس
     apps-online.e-tebas.com  2007دیسمبرأول إصدار 

  نظام الحضور والمرتبات واألفراد - ونس آبـس    
     apps-once.tebas-inc.com  2019نوفمبرأول إصدار  بال توقف نترنتمتصل عبر اإل      

 

            
 جاتس تقییم العمالت السیاحة إلى الجاتس  مع الجاتس BSPمقارنة  تزاكر الطیران للجاتس

     
 نظام الرسائل المتقدم السیاحة التصدیریة للجاتس تحویل أرقام حسابات الجاتس أي بانك للجاتس من الجاتس للجاتس

        
  فسائم الفنادق والخدمات من السامز للسامز  رسائل السامز  ملف للسامز  أكسیل للجاتس طیران وقیود
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        Smart Tourism Suite            

 
السیاحة لوكالء السیاحةنظام  – تاتس  

TATS - Travel Agent Tourism Solution 
First Release May 2002  tats-online.e-tebas.com 

Tourism to GATS 
Excel to GATS 

 

 

نظام إدارة أسطول النقل  -  سامز  
SAMS - Smart Armada Management Solution 
First Release August 2002 sams-online.e-tebas.com 
First Release August 2016 sams-once.tebas-inc.com   

 

 

إدارة وتشغیل المخازننظام  -  أى ماس  
IMAS - Inventory Management & Administration Solution 

First Release July 2005  imas-online.e-tebas.com 
First Release December 2019 imas-once.tebas-inc.com 
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إدارة وتشغیل السیاحة الدینیةنظام  - رومز  

ROMS - Religion Operation & Management Solution 
First Release August 2004 roms-online.e-tebas.com 

 
نظام حجز الفنادق والمكتب األمامي -  ھربس  

HRBS - Hotel Reservation & Booking Solution 
First Release October 2005 hrbs-online.e-tebas.com 

 
نظام حجز تذاكر المراكب -  أكتس  

ACTS - Advanced Cruises Ticketing Solution 
First Release April 2004  acts-online.e-tebas.com 

 

- آبـس نظام الحضور والمرتبات واألفراد  
APPS - Attendance, Payroll & Personal Solution 

First Release December 2007 apps-online.e-tebas.com  
First Release November 2019 apps-once.tebas-inc.com 

GDS to GATS 
Airline to GATS 
GATS to iBank 

BSP GATS Comparison 

 
Office 211, Building 7, Gold & Diamond Park, 
PO Box 183827, Dubai, United Arab Emirates 
Tel: +971 (4) 341 9701 Fax: +971 (4) 341 2349 
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