
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DIAMOND YACHTING 

1. ∆ηµιουργήστε το λογαριασµό σας 

Κάντε εγγραφή στη σελίδα ως πλοιοκτήτης και δηµιουργήστε δωρεάν το λογαριασµό 
σας. Η εταιρία µετά τον έλεγχο των στοιχείων θα σας στείλει e mail για να κάνετε 
είσοδο. Κάντε είσοδο και πάνω δεξιά θα εµφανιστεί η επωνυµία σας. Συµπληρώστε τα 
υπόλοιπα στοιχεία του προφίλ και πατήστε αποθήκευση (απαραίτητα αυτά µε το 
αστεράκι*). Ο λογαριασµός σας δηµιουργήθηκε. 

2. Καταχωρίστε το σκάφος σας 

Επιλέξτε αριστερά στο µενού τα σκάφη και κάντε προσθήκη. Συµπληρώστε τις 
καρτέλες µε το αστεράκι και πατήστε αποθήκευση. Συµπληρώστε και αποθηκεύστε τις 
υπόλοιπες καρτέλες. Τελειώστε την καταχώρηση εισάγοντας τις καλύτερες 
φωτογραφίες. Μπορείτε άµεσα να ανεβάσετε (upload) την καταχώρισή σας κάνοντας 
ενεργή την κατάσταση του σκάφους. Η εταιρία θα ελέγξει τις πληροφορίες για τυχόν 
παραλήψεις και θα προβάλει το σκάφος. 

3. ∆ιαχειριστείτε τις κρατήσεις σας 

Στο µενού αριστερά θα βρείτε τις κρατήσεις σας. Όταν ο πελάτης ζητήσει την κράτηση 
σε άµεσο χρόνο ενηµερώνονται µε e mail πελάτης-εταιρία-πλοιοκτήτης. Το αίτηµα του 
πελάτη για κράτηση αποτυπώνεται εδώ µε τα πλήρη στοιχεία. Το µόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να µπείτε στην επεξεργασία του αιτήµατος και να πατήσετε αποδοχή. Εάν 
πατήσετε την αποδοχή το σκάφος δεσµεύεται αυτόµατα για 24 ώρες ώστε να γίνει η 



πληρωµή ή εάν το αίτηµα του πελάτη µείνει αναπάντητο για το ίδιο διάστηµα 
αυτόµατα η κατάσταση του αιτήµατος θα αλλάξει µε λήξη της προθεσµίας διαχείρισης 
του αιτήµατος και αποδεσµεύεται το σκάφος. Η πλατφόρµα ενηµερώνει τον 
πλοιοκτήτη για όλη την πορεία των κινήσεων της κράτησης του πελάτη. Στην καρτέλα 
αυτή εµφανίζονται και οι προσωπικές σας κρατήσεις που καταχωρείτε στο ηµερολόγιο 
διαθεσιµότητας. 

4. Επικοινωνήστε µε τους ναυλωτές 

Μόλις ολοκληρωθεί η αποδοχή και η επιβεβαίωση της διαθεσιµότητας από εσάς, ο 
πελάτης θα χρεώσει το λογαριασµός του και θα ολοκληρωθεί η κράτηση. Η εταιρία θα 
στείλει αποδεικτικό κράτησης στον πελάτη και ταυτόχρονα σε εσάς όλα τα στοιχεία 
του ώστε να έρθετε σε επικοινωνία µαζί του. Η diamond yachting θα µεταφέρει το 
ποσό των ναύλων προκαταβολή ή εξόφληση σε εσάς µετά από 5 ηµέρες από την 
κατάθεση του πελάτη. 

5. Λειτουργικότητα 

Η diamond yachting λειτουργεί µε το πρωτοποριακό σύστηµα online automated 
booking system. Είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο λειτουργικό όπου ο πελάτης ξέρει 
το πραγµατικό κόστος πριν αγοράσει το ταξίδι του. Αυτό προϋποθέτει την σωστή 
καταχώριση των πληροφοριών από εσάς. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σκάφος 
ανάλογα µε τον χρόνο και τις προδιαγραφές που επιθυµεί, καπετάνιο, ή να προσθέσει 
παροχές µε χρέωση που αποτυπώνονται όλα αυτά στη φόρµα διαθεσιµότητας πριν 
κάνει αποστολή. Το σύστηµα αυτόµατα ενηµερώνει µε e mail όλους τους αποδέκτες 
για κάθε τους κίνηση και δηµιουργεί το λογαριασµό του πελάτη χωρίς τη δική του 
παρέµβαση. Ο δε πλοιοκτήτης έχει δωρεάν την πλήρη διαχείριση µέσω του online 
συστήµατος όπου µπορεί να καταχωρίσει, να ανεβάσει, να διαγράψει, να αλλάξει τις 
πληροφορίες και να αποδεχθεί ή να ακυρώσει την κράτηση. Έχει τη δυνατότητα να 
καταχωρίσει 6 διαφορετικές εκπτώσεις ή προσφορές για συγκεκριµένη περίοδο σε 
συνδυασµό των δύο ή όχι, δίνοντας αυτόµατα την τιµή στη φόρµα διαθεσιµότητας που 
βλέπει ο πελάτης. Μπορείτε να καταχωρίσετε τιµές ανά ηµέρα για ηµερήσιες 
ναυλώσεις, ανά νύχτα µε διανυκτέρευση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τιµές µόνο για 
εβδοµαδιαίες ναυλώσεις ή όχι. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης το σύστηµα 
αυτόµατα δεσµεύει τις ηµέρες κράτησης στο ηµερολόγιο διαθεσιµότητας. Ο 
πλοιοκτήτης µετά την εγγραφή εάν θέλει µπορεί να µας στείλει όλο το υλικό από κάθε 
σκάφος (στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο) ώστε να καταχωρηθεί από το αρµόδιο τµήµα 
της εταιρίας µας.  
 

6. Γενικές πληροφορίες 

Η πλατφόρµα της diamond yachting προβάλει στον πελάτη το σκάφος που 
καταχωρείται µε πλήρη ανάλυση των στοιχείων του. Όσο ποιο αναλυτική είναι η 
καταχώρισή σας τόσο ποιο ελκυστική θα είναι για τον πελάτη. 
Παρέχονται πληροφορίες για προορισµούς µε χάρτες και µέρη ώστε ο πελάτης να 
είναι ενηµερωµένος για την περιοχή του ταξιδιού του. 
Η diamond yachting χρησιµοποιεί ένα πολύπλοκο κώδικα υπολογισµών λαµβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραµέτρους ώστε οι τιµές να είναι σωστές και πραγµατικές τόσο 
στην προβολή του σκάφους όσο και στην αναζήτηση για να µην παραπλανάτε ο 
πελάτης. 
 


