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Destinux© é o ERP mais eficiente no que diz respeito aos processos de gestão e
gastos em viagens de empresas, que permite economizar custos de uma empresa.

Criada pela empresa espanhola Consultia Business Travel, esta nova solução
tecnológica representa uma mudança no modelo de negócio do setor, o que significa
"um antes e um depois" ao oferecer um sistema de gestão abrangente que elimina as
taxas de gestão e pode ser integrado com diferentes ERPs.
A Consultia Business Travel torna-se assim, a empresa de viagens especializada em
oferecer uma solução abrangente para viagens de negócios.

As suas principais vantagens são:

· Colocar a indústria de viagens de negócios a um clique, para grandes empresas.

· Automatizar, digitalizar e integrar processos de gestão de viagens com sistemas de
gestão empresarial.

· Permitir que cada utilizador verifique as suas despesas de viagem e ajudas de custo
de uma forma simples e digital, de forma a economizar tempo e eliminar erros
manuais, bem como permitir uma correta contabilização do IVA.

· Designar uma pessoa para gerir e planear a viagem, de forma a manter os potenciais
riscos sob controlo e para cuidar do utilizador antes, durante e depois da viagem, de
modo que o utilizador se concentre na sua viagem de negócios e não na logística da
mesma.

DESTINUX, A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE DIGITALIZA E AUTOMATIZA A GESTÃO DAS 

VIAGENS DE NEGÓCIOS E OS GASTOS DA EMPRESA.



A Consultia Business Travel® oferece uma solução diferenciada que assenta num software baseado na nuvem (Destinux®) e um serviço de

aconselhamento personalizado (Personal Travel Assistant), fornecendo uma solução abrangente para a gestão de viagens empresariais. Além disso, gere

as necessidades de reuniões, incentivos, congressos e eventos (MICE) que a empresa necessita.

Com foco em:

VALORES DIFERENCIADORES DO SERVIÇO INTEGRAL
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EFICIÊNCIA

VALORES DIFERENCIADORES DO SERVIÇO INTEGRAL



ELIMINA TAXAS DE GESTÃO

Com uma tecnologia própria, Destinux® oferece uma solução integral num único fornecedor (tecnologia e serviço de agência de viagens) para

ser mais eficiente na gestão de viagens e despesas para a empresa, eliminando para sempre as taxas de gestão e integrando-se com o ERP da

empresa, se necessário.

VALORES DIFERENCIADORES DO SERVIÇO INTEGRAL



Destinux© é a resposta à procura de mercado para uma maior eficiência na gestão de viagens e poupança de custos, que tem evoluído para

satisfazer as necessidades pós-pandémicas das empresas nesta área.

Esta ferramenta de gestão de viagens destina-se a empresas que queiram otimizar e reduzir os custos na gestão de viagens das empresas.

Os cargos e departamentos dentro da empresa visada pela solução são, principalmente, CFOs, gestores de compras, gestores de viagens de

negócios, gestores de TI, CTOs e CEOs.

A QUEM SE DIRIGE A DESTINUX?



EFICIÊNCIA NA GESTÃO INTEGRADA DAS VIAGENS E 

DESPESAS DE VIAGEM DAS EMPRESAS

Destinux© é a solução tecnológica para a gestão integrada das viagens de

negócios. O sistema de gestão permite digitalizar processos de gestão que

permitem às empresas reduzir custos significativos, acrescentando eficiência à

gestão de viagens e despesas de negócios:

- Digitaliza e automatiza todos os processos envolvidos na gestão, administração

e análise das viagens e despesas da empresa.

- Oferece mais de 3 milhões de hotéis, 27 empresas de aluguer de automóveis,

650 companhias aéreas, RENFE, serviços de transferência em mais de 160 países

e serviços de táxi e VTC em mais de 90 países.

- Integra-se com o ERP do cliente. Tem múltiplas integrações ERP para integrar

com os sistemas de gestão dos clientes, se necessário.

- Adapta-se às necessidades e peculiaridades das empresas, independentemente

da sua complexidade.

- Tecnologia altamente escalável, capaz de avançar e de antecipar mudanças no

setor.

Estudos de fontes internas da empresa demonstram que por cada 1 euro investido

no Destinux© é possível economizar 4 euros.



Destinux© centraliza na mesma plataforma todos os processos envolvidos na gestão de viagens de forma eficiente e rentável. O seu

sistema inovador torna a gestão de viagens de negócios mais eficiente e permite otimizar e economizar, substancialmente, em viagens de

negócios graças às suas múltiplas funcionalidades:

ECONOMIZAR COM DESTINUX

CUMPRIR AS POLÍTICAS DA EMPRESA E POUPAR 

5-15% DOS ORÇAMENTOS DE VIAGEM 

AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO E 

APROVAÇÃO DE VIAGENS E ECONOMIZAR ATÉ 70% DO TEMPO 

GASTO PELA EQUIPA DE UMA EMPRESA NESTA ÁREA

ALOCA DIGITALMENTE AS DESPESAS DE VIAGEM AOS 

DEPARTAMENTOS, PROJETOS OU UNIDADES CORRESPONDENTES
GASTOS DE INTEGRAÇÃO COM VÁRIOS 

FORNECEDORES 



ELIMINA TAXAS

TODA A DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM AGREGADA NA AGENDA ON-

LINE DO USUÁRIO

REALIZA ORÇAMENTOS ANUAIS

ASSISTENTE DE VIAGEM PESSOAL ATRIBUÍDO

INTEGRA-SE COM O ERP DO CLIENTE

DIGITALIZAÇÃO DE GASTOS E SUBSÍDIOS

ECONOMIZAR COM DESTINUX



A Destinux© também oferece outros serviços "extras" para as empresas que apresentam necessidades adicionais, tais como:

OUTROS SERVIÇOS ADICIONAIS



A Destinux© por ser um modelo de gestão SaaS (software como serviço) permite à Consultia desenvolver e manter o software atualizado na nuvem,

o que por sua vez permite, que esteja disponível ao cliente através da Internet com um sistema de pagamento por utilização.

Desta forma, os utilizadores da Destinux podem reduzir, drasticamente, os custos e conseguem implementar, escalar e atualizar soluções

empresariais de forma mais rápida do que o software e manutenção de sistemas no local. E, assim, prever com maior precisão o custo total de

propriedade.

Destinux adapta-se às necessidades de cada empresa e à política corporativa de cada organização. Tem acesso a diferentes utilizadores, registo de

faturas, meios de pagamento eletrónicos, acesso ilimitado a relatórios e consumo, APIs de ligação, ligação a outros ERPs e ao serviço Personal Travel

Assistant.

Tudo isto através de 6 módulos:

MÓDULO DE 

RESERVAS

MÓDULO DE GESTÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS

MÓDULO DE 

ANÁLISE E DADOS

MÓDULO DE 

GASTOS 

E SUBSÍDIOS

MÓDULO DE 

TECNOLOGIA
PERSONAL TRAVEL 

ASSISTANT

COMO FUNCIONA?



MÓDULO DE 

RESERVAS

Módulo de reservas: coloca toda a indústria de viagens à disposição da

empresa, com um único clique (hotéis, aviões, táxis, aluguer de automóveis, RENFE).

COMO FUNCIONA?



Módulo de gestão, administração e finanças: permite o carregamento de políticas de compras e regras comerciais, automatiza e digitaliza os

processos administrativos/financeiros das viagens, assegurando o cumprimento das políticas de compras e eliminando as operações

manuais.

MÓDULO DE GESTÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS

COMO FUNCIONA?



Módulo de análise e dados: permite à empresa possuir e aceder a todos os dados gerados sobre a viagem, para realizar orçamentos,

alterações/ajustamentos na política de compras e regras comerciais, CO2 e relatórios de usuários que realizam viagens frequentemente,

para fins de IRPF.

No processo de compra, a política de compra aplicada para cada produto está sempre disponível. Pode ser qualitativa ou quantitativa.

MÓDULO DE 

ANÁLISE E DADOS

COMO FUNCIONA?



Módulo de gastos e subsídios: permite ao utilizador da empresa transmitir digitalmente e online todas as despesas de viagem e ajudas de

custo. E, assim, consegue economizar tempo e contabilizar corretamente o IVA para a empresa (ferramenta certificada pelo Ministério das

Finanças espanhol).

MÓDULO DE 

GASTOS 

E SUBSÍDIOS

COMO FUNCIONA?



Módulo de tecnologia: permite a integração de processos de gestão de viagens com os

sistemas internos da empresa (ERP), através de APIs, eliminando ilhas de informação

na empresa e acelerando a tomada de decisões na gestão diária.

Personal Travel Assistant: A Destinux atribui-lhe imediatamente um profissional com

nome e apelido, que assiste a empresa durante todo o processo de contratação e

durante e após a viagem e garante a segurança dos passageiros.

A Destinux oferece às empresas um pacote de serviços que incluem três tipos de

produtos: Basic, Enterprise e Corporate.

Cada produto Destinux é adaptado às necessidades específicas de cada empresa, pelo

que a Destinux apresenta uma oferta personalizada a cada cliente, e realiza um estudo

para que uma empresa já conheça as poupanças que irá obter com a implementação

da Destinux.

MÓDULO DE 

TECNOLOGIA
PERSONAL TRAVEL 

ASSISTANT

COMO FUNCIONA?



A Consultia Business Travel® é uma empresa espanhola especializada na gestão integrada de viagens de negócios (Travel Management

Company). Oferecemos uma solução diferenciada baseada em (i) software na nuvem (Destinux®) e (ii) um serviço de consultoria

personalizada (Personal Travel Assistant), oferecendo uma solução abrangente para a gestão de viagens de negócios. Além disso, gerimos

as necessidades de reuniões, incentivos, congressos e eventos (MICE) que a empresa necessita.

A empresa espanhola, fundada em 2010, tem atualmente escritórios em Madrid, Valência, Saragoça e Porto. A Consultia Business Travel

apresenta um potencial sistema de gestão, com cerca de 3 milhões de hotéis, mais de 600 companhias aéreas, 27 empresas de aluguer de

automóveis por todo o mundo, RENFE, táxis e transferências privadas em mais de 160 países, alcançando conetividade e eficiência online

que se destacam no mercado das viagens de negócios.

Sobre a Consultia Business Travel



Muito Obrigado!


