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Μία πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία  πληροφορικής, με 
διεθνή παρουσία, εξειδικευμένη  στη δημιουργία 

λογισμικού για τον τουριστικό κλάδο. 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής για τον τουρισμό 
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1.1. Ιστορικό 
Δημιουργήθηκε, με την παρούσα μορφή της, το 1997 

με τη συμμετοχή προγραμματιστών και   άλλων 

συνεργατών με  εμπειρία στο χώρο     της 

μηχανοργάνωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων από το 

1983. Με βάση την επιτυχία της στην ελληνική αγορά, 

η Panasoft επέκτεινε την 

επιχειρηματική της  δρα- 

στηριότητα σε σημα-

ντικές Ευρωπαϊκές και 

διεθνείς αγορές, με 

πιλοτικές εγκαταστάσεις 

στη Γερμανία, την Ιταλία, 

τη Μ. Βρετανία, τη 

Βουλγαρία και την Αίγυπτο.  Το 1996 έκανε την 

είσοδό της στην Κυπριακή αγορά, με αποτέλεσμα 

σήμερα να κατέχει περισσότερο από το 55% της 

αγοράς αυτής. Το 2005 δημιουργήθηκε η Panasoft 

Romania, με έδρα το Βουκουρέστι και σκοπό τη 

διείσδυση των προϊόντων της εταιρείας στη 

ρουμανική αγορά. Τον Ιούλιο του 2009 ιδρύθηκε η 

Panasoft Middle East με έδρα το Μπαχρέιν, με σκοπό 

να εξυπηρετήσει τις χώρες του Περσικού Κόλπου. 

Σήμερα είναι πλέον ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου της 

στην ελληνική και κυπριακή αγορά, εξυπηρετώντας 

μάλιστα στην Ελλάδα το 86% της παραγωγής του 

ελληνικού BSP.   

 

1.2. Δραστηριότητες 

Η Panasoft είναι μία Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής 
και Υψηλής Τεχνολογίας, με διεθνή παρουσία, 
εξειδικευμένη στη δημιουργία λογισμικού για την 
υποστήριξη Ταξιδιωτικών Γραφείων, Ξενοδοχείων, 
Αντιπροσώπων Πωλήσεων (GSA’s) και Αεροπορικών 
Εταιριών. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία 
δραστηριοποιείται έντονα στον κλάδο της 
ταξιδιωτικής βιομηχανίας παρέχοντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις σε θέματα 
πληροφορικής. Για την δραστηριότητά της αυτή  

είναι στελεχωμένη από καταρτιζόμενο και έμπειρο 
προσωπικό που στοχεύει καθημερινά στην 
δημιουργία λογισμικού πρωτοποριακού και ικανού 
να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική βιομηχανία. 

Σήμερα η Panasoft έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
ένα μεγάλο κύκλο συνεργατών και να εξυπηρετεί 
πάνω από 900 εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην ταξιδιωτική βιομηχανία στην Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Ρουμανία και αλλού. Ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποιοι από τις συνεργάτες της εταιρείας  
youtranel.com, forthcrs, galileo, amadeus, microsoft, 
worldspan, specialtours, sabre travel network και 
άλλοι. 
 

Η πολυετή εμπειρία και η υψηλή κατάρτιση όλων των 
μετόχων της εταιρείας και των εργαζόμενων σε αυτήν 
στον κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στον 
κλάδο της πληροφορικής που αφορά την ταξιδιωτική 
βιομηχανία, το μεγάλο εύρος συνεργατών που έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει η διοίκηση της εταιρείας 
στο πέρας των τελευταίων ετών, οι ευοίωνες 
συνθήκες στον κλάδο της πληροφορικής έχουν 
προσδώσει ιδιαιτέρως ανταγωνιστική υπόσταση 
στην εταιρεία και να της αποφέρουν μακροπρόθεσμα 
οικονομικά οφέλη. 
 
 

1.3. Επιχειρηματικοί τομείς  
 

Η Panasoft είναι μία Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής 
και Υψηλής Τεχνολογίας, με διεθνή παρουσία, 
εξειδικευμένη στη δημιουργία λογισμικού για την 
υποστήριξη Ταξιδιωτικών Γραφείων, Ξενοδοχείων, 
Αντιπροσώπων Πωλήσεων (GSA’s) και 
Αεροπορικών/Ακτοπλοϊκών Εταιριών.  
 
Η Panasoft ως εταιρία Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας, έχει αντικείμενο εργασιών της την 
ανάπτυξη, τη βελτίωση και τη συνεχή εξέλιξη του 
λογισμικού της ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις 
δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές ιδιομορφίες 
Τουριστικών Γραφείων, Ξενοδοχείων, Αντιπροσώπων 
Πωλήσεων (GSA’s) και Αεροπορικών Εταιριών. 
Πρωταρχικό  μέλημα  της  εταιρείας  αποτελεί  η  

1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
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απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών της και η άμεση 
ικανοποίησή τους, ενώ η πελατειακή πίστη, η 
εξασφάλιση εσόδων και η παροχή νέων και 
προηγμένων υπηρεσιών καθίστανται υψίστης 
σημασίας στόχοι για την εταιρεία. Η εταιρεία για τους 
προαναφερθέντες λόγους και για τη συνεχή 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τη 
βελτίωση του επιχειρησιακού της πλάνου δίνει 
μεγάλη βαρύτητα στην έρευνα και την ανάπτυξη των 
προϊόντων της, επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό σε 
αυτό τον τομέα. 
 

1.4. Εφαρμογές   
 

 Η Panasoft για την υποστήριξη των πελατών της, 
ήτοι των Ταξιδιωτικών Γραφείων, Ξενοδοχείων, 
Αντιπροσώπων Πωλήσεων (GSA’s) και Αεροπορικών 
Εταιριών και την καλύτερη διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων τους, ανέπτυξε το λογισμικό πακέτο 
Travel Force. Το Travel Force είναι μια πλήρης σουίτα 
εφαρμογών ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει όλες 
τις εμπορικές και λογιστικές δραστηριότητες των 
ταξιδιωτικών πρακτορείων, Tour Operators, 
Αεροπορικές και Επαγγελματιών Οργανωτών 
Συνεδρίων. Σήμερα Travel Force έχει σχεδιαστεί για 
να ενσωματώνονται αρμονικά η λειτουργικότητα 
ενός πολύπλοκου ERP και Λογιστικής λύση με την 
ευκολία χρήσης ενός front office σύστημα κρατήσεων 
ταξιδιωτικών γραφείων και ένα εξελιγμένο Internet 
Booking Engine. Η εφαρμογή είναι σπονδυλωτή στο 
σχεδιασμό για να επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να 
επιλέξει τα στοιχεία που χρειάζονται. Αυτό 
ελαχιστοποιεί το αρχικό κόστος και επιτρέπει να 
προστεθούν χαρακτηριστικά όπως η επιχείρηση 

επεκτείνεται. Στον πυρήνα του Travel Force  
βρίσκεται μια ενότητα Λογιστικών και τιμολόγησης, 
που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των ειδικών 
προκλήσεων που δημοσιεύτηκε από την ταξιδιωτική 
βιομηχανία, όπως Ticketing, BSP συμφιλίωση και 
Ειδική μεταχείριση του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες.  
Το πακέτο Travel Force, το οποίο εξελισσόμενο 
συνεχώς με νέες τουριστικές εφαρμογές, σήμερα 
είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows έχει ήδη 
ξεπεράσει τα όρια της Ελληνικής αγορά, πρώτα στην 
Κύπρο όπου τοποθετήθηκε στα μεγαλύτερα γραφεία, 
στη Ρουμανία με αρκετές εγκαταστάσεις και 
οργανωμένη υποστήριξη, καθώς και στη Μόσχα, 
Γερμανία και Γαλλία, όπου έχει εγκατασταθεί 
πιλοτικά. Το Travel Force λειτουργεί στις χώρες 
υποστηρίζοντας αυτές στις αντίστοιχες γλώσσες και 
τα αντίστοιχα νομίσματα.  
 
Η σύγχρονη μετεξέλιξη του Travel Force, ονομάζεται 
Travel Force cosmos, και έχει σχεδιαστεί ώστε να 
στηρίξει την διεθνοποιημένη δραστηριοποίηση της 
εταιρίας, από τον Ιανουάριο του 2011. Κατατάσσεται 
τρίτο στη λίστα με τα αντίστοιχα λογισμικά πακέτα.  
Το Travel Force είναι σήμερα εγκατεστημένο σε 900+ 
Ταξιδιωτικά Γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Μερικά από αυτά είναι: Marine Τours, Giffin Marine, 
Argo Travel, Grecian Travel, Manessis, Balakakis 
Travel, Kyvernitis, ZITA Congress and Travel, BTI 
Business Travel, American Express, BCD, Carlson 
Wagonlit, Zeus Rhodes, Heraklio Travel, Infofly, 
Aspida Travel, Antaeus Travel, Altair, Afea, Era, Kanoo 
Travel, ATPI, Pyramis κλπ. Επίσης η αεροπορική 
εταιρία Aegean έχει το Travel Force σε όλα της τα 
καταστήματα Ελλάδας και σε υποκαταστήματα του 
εξωτερικού, καθώς και η Ellinair Airways. Στην Κύπρο 
το Travel Force είναι εγκατεστημένο στους πλέον 
σημαντικούς τουριστικούς οργανισμούς όπως ο 
Aeolos, Salamis, Amathus, Top Kinisis, GAP 
Vassilopoulos, Orthodoxou Travel, κλπ. 
 

Η εταιρεία μας με όχημα την σύγχρονη τεχνολογία 

και τις προηγμένες εφαρμογές προγραμμάτων του 

τουριστικού κλάδου, θα είναι δίπλα σας και στην 

ηλεκτρονική εποχή (ψηφιακός μετασχηματισμός της 

ΑΑΔΕ) εναρμονισμένη με τα ηλεκτρονικά βιβλία                                                                                                                                                                                                                                

myDATA (my Digital Accounting and Tax Application)                                         

μέσω των προγραμμάτων της. 
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1.5. Ομάδα 
Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και η τεχνογνωσία 

των στελεχών της Panasoft αποτελεί αναμφισβήτητα 

ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά  

πλεονεκτήματα  της  εταιρείας.  

Οι περισσότεροι προγραμματιστές είναι μετα-

πτυχιακού επιπέδου με φοίτηση σε μεγάλα  

πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ όλα τα στελέχη 

κατέχουν άρτια γνώση του χώρου της τουριστικής 

βιομηχανίας τόσο στον εμπορικό, όσο και το 

λογιστικό και νομικό τομέα.  

 

Το Help Desk της εταιρίας, είναι πλαισιωμένο με 

άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς και προσωπικό 

υποστήριξης, που είναι όλοι πρώην υπάλληλοι 

ταξιδιωτικών γραφείων. Παρέχει συνεχώς επίλυση 

αποριών και προβλημάτων με τον πιο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, είτε 

τηλεφωνικά, είτε μέσω modem (remotely), είτε με 

την επίσκεψη στο χώρο του πελάτη (on site). Το 

προσωπικό της Panasoft στην Ελλάδα είναι σήμερα 

35 άτομα, ενώ με τις θυγατρικές της και τα 

κοινοπρακτικά σχήματα ξεπερνά τους 50 

υπαλλήλους.  
 

Επιπλέον, προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας, η εταιρεία έχει 

προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με τοπικές 

εταιρείες IT στη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κρήτη.  

  

1.6. Προϊόντα 
Το λογισμικό Travel Force καλύπτει πλήρως τις BACK 
OFFICE δραστηριότητες ενός γραφείου ταξιδίων, τό-
σο στον εμπορικό όσο και  στο λογιστικό τομέα. Η     
πλήρης  έκδοσή  του  καλύπτει  όλες  τις  λειτουργίες
ενός σύγχρονου ταξιδιωτικού γραφείου όπως :  

 Αεροπορικό & Ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

Αυτόματη  διαδικασία  εισαγωγής  των  κρατήσεων  
σε  πραγματικό  χρόνο, απαλλάσσοντας τους χρήστες 
από το 95% του όγκου της δουλειάς.  

 Εισερχόμενο & Εξερχόμενο τουρισμό  

Πακέτα διαχείρισης πωλήσεων individuals (FIT) 
Groups και οργανωμένων εκδρομών.  

 Τοπικές Εκδρομές 

Προκατασκευασμένες εκδρομές που μπορούν να 
τροποποιηθούν και να κατασκευαστούν όσο 
πολύπλοκές και αν είναι, με κοστολόγηση για 
διαφορετικό αριθμό ατόμων.   

 Traffic (Buses)  

Σύστημα-διαχείρισης κίνησης Λεωφορείων και 
μετακινούμενων επιβατών. 

 Συνέδρια 

Κάλυψη των δύο βασικών λειτουργιών οργάνωσης 
συνεδρίων, την Γραμματειακή Υποστήριξη και την 
Τουριστική Διαχείριση, διατηρώντας τον απόλυτο 
οικονομικό και λογιστικό έλεγχο.  

 

 

 

  



 5  

 

 
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ireland 

UK 
Netherland 
Swiss 

Germany 
Romania 

Croatia 
Italy 

Greece 
Cyprus 

Lebanon 

Egypt 

Saudi Arabia 

Bahrain 

Qatar 

Oman 

UAE 

South Africa 

Mauritius 

Philippine 

2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

More than 600 satisfied customers worldwide rely on our travel business solutions. 

The trusted software solution for tour operators, travel agencies and airlines in 20+ countries 
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Η εταιρία συνέχισε να επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και αντίδραση στα νέα δεδομένα της εγχώριας 
αγοράς βελτιώνοντας συνεχώς το προϊοντικό της μείγμα με την διάθεση νέων προϊόντων στο χώρο των 
προγραμμάτων του τουριστικού κλάδου κατ’ αρχήν στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό.   
 
Η εταιρία υλοποίησε την επενδυτική της πολιτική με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της και την 
διεύρυνση τους με την παραγωγή νέων στην τουριστική βιομηχανία.  
 

Νέα και αναβαθμισμένα προϊόντα  
 

Παρατηρώντας τις σύγχρονες ανάγκες στον τομέα του τουρισμού, η 
Panasoft δημιούργησε τη νέα έκδοση Travel Force ATLAS. Η 
αναβαθμισμένη εφαρμογή περιλαμβάνει εκτός από τις τελευταίες 
τεχνολογίες, τις δυνατότητες που προσφέρει η Microsoft SQL. 
Προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, διαχείριση μεγαλύτερου όγκου 
δεδομένων και μεγαλύτερη ευελιξία σε αναφορές (reporting). Επίσης 
το ανανεωμένο User Interface   προσφέρει εύκολη χρήση (user-
friendly), με την δυνατότητα χρήσης πολύ-παραθυρικού 
περιβάλλοντος και ανανεωμένου τρόπου αναζήτησης. 

 
 
 
 
 
A suite of Red Apps that 
run in Sabre Red 
Workspace and assist 
the agent in the 
reservation building 
process.  The suite 
contains the following 
apps: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Preferred Vendors 
Credit Control 

 Enhanced Itinerary 

 Quality Guardian 

Service Fee Calculation 
Quality Control  

 Passive Segments 
Accounting Lines Management 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ 
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Mobile Local Excursions & 
Invoicing 
 
Enables a travel agent or rep to 
make immediate, on the spot, 
bookings of excursions on a 
mobile phone or tablet and 
issue an invoice or voucher.  
Supports: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ticket activity and agent/rep performance reports 

Addition of remarks 
in bookings 

Auto liquidation and 

accounting updating 

Invoice mobile printing  
or email delivery 

Real time excursion 

availability check 
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Η εταιρεία μας με όχημα την σύγχρονη τεχνολογία και τις προηγμένες εφαρμογές προγραμμάτων του τουριστικού 
κλάδου, θα είναι δίπλα σας και στην ηλεκτρονική εποχή (ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ) εναρμονισμένη 
με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) μέσω των προγραμμάτων της. 
 

 
 
 



 9  

 

 
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANASOFT  
Ελ.Βενιζέλου 63 – Νέα Ιωνία 
Τ.Κ: 142 31  
Tel.: +30 210 86.60.903 
www.panasoft.gr 
Email: sales@panasoft.gr   


