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Aktivitas back-office
Dengan New BSPlink anda akan dapat
mempersingkat operasional management 
keuangan di back office dan juga efisiensi biaya.

Pengalaman anda:
Versi baru dari BSPlink ini akan menyediakan
pengalaman yang menyenangkan dan juga 
tambahan fitur baru dengan komponen biaya yang 
sesuai dengan kebutuhan.

Fokus kami adalah memaksimalkan benefit 
yang diberikan oleh BSP Link



Secara sederhana, kami memberikan pengalaman
baru bagi anda

Tampilan antar muka
yang mudah digunakan

Fungsionalitas yang 
akan memberikan

akses kepada layanan
finansial secara

otomatis dan juga 
hemat biaya

3 Model layanan
BSPlink untuk dipilih

berdasarkan kebutuhan
pengguuna



Keuntungan bagi anda:

BSPlink bertujuan untuk
membantu Direktur

Keuangan dan Pemilik
dalam mengelola fungsi
administrasi keuangan

dengan lebih efisien



Tampilan baru yang 
sederhana

1. Tersedia dalam banyak Bahasa yang dapat dipilih
(saat ini) : Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis dan 
Jerman

2. Dapat menyesuaikan untuk apa yang akan dilihat
pada layan dengan model drag and drop di table.

3. Menghemat waktu dengan melihat dokumen
dengan fitur pencarian auto complete

4. Melihat secara cepat ketika tipe laporan terbaru
telah tersedia

5. Pilihan multi tab untuk melakukan beberapa fungsi
secara bersamaan

NEW!

NEW!

NEW!

Agent

NEW!



Fitur terbaru

1. Akses ke BSPlink cabang / negara lain dengan
metode single sign-on (SSO)

2. Melihat data yang sudah ter konsolidasi dari semua
BSP Cabang/Negara.

3. Agent dapat melacak serta Analisa performa dan 
penjualan dengan dashboard yang ada di BSP Link

4. Dapat mengakses semua record sampai dengan 2 
tahun kebelakang.

5. Sistem management user tingkat lanjut yang 
dimana dapat melakukan pengaturan bagi agent 
groups dan partner

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NOTE: See detail of features and plans in next slides and leaflets.

Agent



NEW!
Available 

in Q4 2020 
– Q1 2021

3 Model BSP Link yang sesuai untuk kebutuhan
bisnis (agent)



Layanan sistem manajemen user tingkat lanjut



Contoh kasus
Travel Agent A (single branch, agent skala kecil)

Direktur
Finansial

Manager 
Akunting

Manajemen pengguna memberikan agent keleluasaan dalam pengaturan
User(s) dalam Batasan akses sesuai dengan posisi mereka

di perusahaan



Contoh kasus
Travel Agent B (beberapa cabang, beberapa
negara)

Finance 
Director

Accounting 
Manager 
Europe

Accounting 
Manager 
Africa &

Middle East

Accountant
DACH

Accountant
Nordics

Accountant
North 
Africa

Accountant
Middle East

Branch 1 
Manager

Branch 2
Manager

Finance 
Director

workflow 
approvals

workflow 
approvals

Manajemen pengguna memberikan agent keleluasaan dalam pengaturan
User(s) dalam Batasan akses sesuai dengan posisi mereka

di perusahaan



Contoh kasus (masih dalam tahap evaluasi)
Agents holdings and sub-brands

CFO/VP 
Finance
Group

CFO
Brand A

CFO
Brand B

Finance
Director A

Treasurer A Finance 
Director B

Treasurer B

Manajemen pengguna juga memberikan efisiensi
Di organisasi serta visibilitas pada grup agent



Pre-defined roles (masih dalam tahap evaluasi)

Peran serta tanggung jawab: IT 
Administrator

• Menambah/Menghapus pengguna

• Menambah/menghapus grup yang 
berhubungan dengan perusahaan :
• Termasuk perusahaan alih daya
• Grup agent 

• Management pengelola akses layanan

• Pengaturan SFTP

• Mengatur penerapan harga BSP Link 
secara terpusat

Peran serta tanggung jawab : Air Supply

• Verifikasi ticketing authority dengan pihak
maskapai

• Verifikasi metode pembayaran yang 
diterima produk and kebijakan maskapai

• Laporan penjualan (individu atau tergabung
sesuai dengan level)



Pre-defined roles (masih dalam tahap evaluasi)

Tanggung jawab peran: Accounting 
Manager atau Direktur Keuangan

• Reporting

• Proses approval untuk refunds & PBD

• ADM (supervise + statistics)

• Laporan Billing

• Fungsi dapat secara local maupun global

Tanggung jawab peran: Akuntan/Accounting 
(payables atau receivables)

• Receivables

– Billing & reports 

– Refunds

– Incentives (GNR5)

• Payables

– Billing & reports 

– ADM (issue management, queries)

• Fungsi ini dapat secara local dan global



Pre-defined roles (masih dalam tahap evaluasi)

Tanggung jawab peran : ADM Manager

• PIC ini bertanggung jawab dalam issuance 
ADM dan supervisi status pembayarannya

• Fungsi ini termasuk alur kerja dalam
memberikan approval secara hierarki
manajerial oleh administrator

• Fungsi dapat di outsourcing atau alih daya.



IT connectivity



IT connectivity
BSPlink SFTP

Software 
akunting

SFTP

DWH / BI

Agent dapat menerima seluruh informasi
(File DPC dari segala BSP) oleh SFTP 
untuk dipakai dalam system sendiri

Finance 
Users

Distribution/
Sales 
Users



Kapan New BSPlink ini akan tersedia?



June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb

Pilot 1

Pilot 2

Wave 1

Wave 2

Wave 3

Wave 4

4 Markets

Go live roadmap

Refer to roadmap

TRAINING AVAILABLE FOR USERS ON IATA CUSTOMER PORTAL

Beta phase 
(production 

environment)

Live Phase
(production 

environment)
New BSPlink Go-Live

https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-4

New Pricing in 
phases

10 Markets

29 Markets

30 Markets

https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-4


Beta version user experience

Select 
BSP

New BSPlink (beta version)

optional

In BETA version the classic view is the default app.

During BETA version stage prices don’t change



Go live user experience 

Select 
BSP

optional

With live version the new Application is the default app.





Mengapa kami meluncurkannya secara bertahap?

• IATA ingin memastikan kelangsungan bisnis bagi semua pihak yang terlibat dan juga BSP Link 
adalah system yang krusial bagi operasional maskapai , agent maupun GDS untuk day to day.

• IATA mencari

– Solusi jangka panjang

– Kompabilitas

– Stabilitas

– Menyerap feedback dan juga potensi keraguan dari pengguna dalam peningkatan pelayanan
selama proses migrasi

• Karena itu IATA mempertimbangkan dengan baik bahwa pendekatan secara bertahap adalah
untuk memastikan peluncuran berjalan dengan baik.



Proses Migrasi dan Harga



Apa yang dapat agent harapkan selama proses migrasi?

1. IATA akan memastikan tidak ada nya gangguan teknis guna mendukung
kelancaran bisnis secara global

2. Setiap pengguna dapat mempelajari tutorial video dalam beberapa Bahasa 
serta BSPlink dengan dummy data ( Maret sampai akhir 2021)

3. BSPlink yang sekarang dan interface baru akan tetap tersedia selama beberapa
bulan pada periode transisi

• Apapun tampilannya, data tersebut tetap terupdate dan sama.

4. Jika anda memiliki platform untuk scripts guna melakukan extract informasi
dalam BSP link maka wajib melakukan configurasi ulang. 

5. Migrasi SFTP tidak memerlukan konfigurasi ulang.

6. Merujuk pada regulasi kerahasiaan data, informasi login tidak boleh dibagikan
dan akan ada implementasi teknis untuk patuh pada peraturannya dan 
melindungi data.



7. Pengguna akan ber migrasi sesuai dengan kriteria dibawah ini:
• Basic users akan menjadi Efficient profile

• Enhanced users akan menjadi Streamlined profile 

• Group users akan menjadi Lean profile (mengakses semua branch yang mereka miliki, secara potensial
adalah negara yang masuk dalam kategori akreditasi GoGlobal)

8. Harga untuk agent akan berubah pada tahun 2020 

9. Invoide akan berubah setelah nya tergantung pada kondisi berikut :

• Plihan dari anda untuk user profiles dalam mengatur fungsi back office sesuai dengan kebijakan sendiri

• Pilihan untuk jumlah user dan negara yang dapat diakses

• Harga baru

What should I expect from this migration?



Harga terbaru: Agen

Note: 
• Untuk harga di tahun 2020, ukuran berdasarkan kalkulasi penjualan July 2018 –

Juni 2019
• Untuk harga di tahun 2021, ukuran berdasarkan kalkulasi penjualan July 2019 –

Juni 2020
• Untuk invoice yang tidak termasuk dalam bulanan maka akan di prorate.



Informasi umum
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-1

Tutorial online
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-2

Roadmap
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-4

Informasi tentang New BSPlink

https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-1
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-2
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-4


Panduan yang tersedia di portal 



Thank you!

Contact : newbsplink@iata.org


