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Back-office activities งานหลังบ้านของบริษัท:

With the new BSPlink you can further streamline 
the management of your financial back office 
operations, saving costs (reduce costs). 
BSPlink แบบใหมจ่ะช่วยใหค้ณุสามารถปรบัปรุงการจดัการการด าเนินงานดา้นการเงิน
ของคณุไดม้ากขึน้ อีกทัง้ช่วยประหยดัค่าใชจ้า่ย (ลดตน้ทนุ)

Your experienceประสบการณข์องคุณ:

The new version of BSPlink will provide a great 
user experience and additional new features with 
variety of plans/pricing models suitable for your 
needs.
BSPlink แบบใหมจ่ะมอบประสบการณก์ารใชง้านท่ียอดเย่ียมและคณุสมบตัิใหม่
เพิ่มเติมพรอ้มแผน / รูปแบบราคาท่ีหลากหลายเหมาะกบัความตอ้งการของคณุ

Our focus is maximizing the value
delivered by BSPlink 
โฟกัสของเราคอืการให ้BSPLink มีการเพิม่มูลค่าสูงสุด



Simply, we are delivering new value for you
เราส่งมอบคุณค่าใหม่ใหก้ับคุณ

An easy to use new User 
Interface

ระบบท่ีใหผู้ใ้ชง้านง่ายขึน้

Functionalities that will 
enable financial back 

office automation and 
cost savings

ฟังกช์ั่นการใชง้านท่ีจะช่วยใหร้ะบบหลงั
บา้นสามารถจดัการดา้นการเงินไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประหยดัตน้ทนุ

3 BSPlink plans for you 
to choose from 

according to your 
company needs

BSPlink มีแผนการใชง้าน 3แบบใหค้ณุ
เลือกตามความตอ้งการของบรษัิท



Your benefits ผลประโยชนข์องคณุ :

BSPlink aims to help
Finance Directors and 

Owners in
managing more efficiently 

financial administrative 
functions

BSPlink มีเปา้หมายเพ่ือช่วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและ
เจา้ของสามารถจดัการหนา้ท่ีบรหิารการเงินไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

จดัการการช าระเงินกบัสายการบินทัว่โลกดว้ยกระบวนการเดียว

การคืนเงินโดยอตัโนมติั ของขอ้มูล Incentive ต่างๆ ผา่นการโอนไฟล์

การจดัการ ACM หรือการคืนเงินเป็นไปโดยอตัโนมติัและรวดเร็ว
มีการสร้างออฟชัน่ใหม่ท่ีชาญฉลาด : ADM insight

รับขอ้มูลท่ีมีค่าส าหรับกระบวนการจดัการคลงัของคุณ



A fresh new interface
Interface ใหม่ล่าสุด

1. Work in the language of your choice: English, 
French, Spanish, Portuguese and German.
ท างานในภาษาท่ีคณุเลือก: องักฤษ ฝรั่งเศส สเปนโปรตเุกสและเยอรมนั.

2. Customize what you see on screen with drag and 
drop modular tables.
ปรบัแต่งสิ่งท่ีคณุเห็นบนหนา้จอดว้ยการลากและวางตารางโมดลูาร ์

3. Save time when looking for documents with auto-
complete search function.
ประหยดัเวลาในการคน้หาเอกสารดว้ยฟังกช์ั่นการคน้หาอตัโนมตัิ

4. See at a glance when new types of report become 
available.
สามารถดภูาพรวมเมื่อรายงานแบบใหมพ่รอ้มใชง้าน

5. Multi-tab option to handle several tasks 
simultaneously.
ตวัเลือกหลายแท็บเพ่ือจดัการงานหลายอย่างพรอ้มกนั 

NEW!

NEW!

NEW!

Agent

NEW!



New features คุณสมบติัใหม่

1. Access all your BSP branches/countries with a 
single sign-on (SSO).
เขา้ถึงสาขา / ประเทศ BSP ทัง้หมดของคณุดว้ยการลงช่ือเพียงครัง้เดียว

2. View the consolidated data of all your BSP 
branches/countries.
ดขูอ้มลูรวมของสาขา / ประเทศ BSP ของคณุทัง้หมด

3. Start tracking your performance with company 
dashboards and the market.
เริม่ติดตามผลการท างานดว้ย dashboards ของบรษัิทและตลาดได้

4. Easily access all your records for up to 2 years.
เขา้ถึงบนัทกึทัง้หมดของคณุไดอ้ย่างง่ายดายนานถึง 2 ปี 

5. Advanced user management system, including 
management of agent groups and partners.
ระบบการจดัการผูใ้ชข้ัน้สงูรวมถึงการจดัการกลุม่เอเยน่ตแ์ละคูค่า้ 

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

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

Agent



NEW!
Available 

in Q4 2020 
– Q1 2021

เร่ิมมีในไตร
มาสท่ี 4 ปี 

2563 - ไตร
มาส 1 ปี 

2564 

3 BSPlink plans suitable, for all business needs

(agents) แผน BSPlink 3 แบบ เหมาะส าหรบัทกุความตอ้งการทางธุรกิจเอเยน่ต์



Advanced User Management Service
การจดัการผูใ้ชข้ั้นสูง



Use case ใชส้ าหรับกรณี
Travel Agent A (single branch, small agent)
(สาขาเดียว หรือเอเยน่ตข์นาดเลก็)

Finance 
Director

Accounting 
Manager 

การจัดการทีใ่หแ้ต่ละเอเย่นตส์ามารถก าหนด
และจ ากัดสิทธก์ารเข้าใช้ของผู้ใช้
ได้ตามตามโครงสร้างองคก์ร



Use case ใชส้ าหรับกรณี
Travel Agent B (several branches, several countries)
(หลายสาขา หรือหลายประเทศ)

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

การจัดการทีใ่หแ้ต่ละเอเย่นตส์ามารถก าหนด
และจ ากัดสิทธก์ารเข้าใช้ของผู้ใช้
ได้ตามตามโครงสร้างองคก์ร



Use case (under evaluation) ใชส้ าหรับกรณี (อยูร่ะหวา่งการประเมิน)
Agents holdings and sub-brands บริษทัในเครือ และแบรนดย์อ่ย

CFO/VP 
Finance
Group

CFO
Brand A

CFO
Brand B

Finance
Director A

Treasurer A Finance 
Director B

Treasurer B

การจัดการผู้ใช้ ทีใ่หอ้งคก์รท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  และเพิม่การมองเหน็

ภายในกลุ่มของเอเย่นต์



Pre-defined roles (under evaluation) 
บทบาทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (อยู่ระหว่างการประเมิน)

ROLE RESPONSIBILITIES: IT Administrator
บทบาทความรับผิดชอบ: ผู้ดูแลระบบ IT

• Addition or deletion of users การเพิ่มหรอืลบผูใ้ช้
• Addition or deletion of groups linked to the 

organizational model of the company 
การเพิ่มหรอืลบกลุม่ท่ีเช่ือมโยงกบัรูปแบบองคก์รของบรษัิท

• Includes out-sourced companies 
การเพิ่มหรอืลบกลุม่ท่ีเช่ือมโยงกบัรูปแบบองคก์รของบรษัิท

• Will include agents’ groups รวมถึงกลุม่ของเอเย่นต ์
• Users’ permissions management การจดัการสิทธ์ิของ

ผูใ้ช ้
• SFTP settings การตัง้คา่ SFTP 

• Control cost of BSPlink in a centralized way 
ควบคมุตน้ทนุของ BSPlink แบบศนูยรวม
• acceptance of price/charges การยอมรบัราคา 

/ คา่ธรรมเนียม

ROLE RESPONSIBILITIES: Air Supply
บทบาทความรับผิดชอบ : ส่วนของแอรไ์ลน์

• Verify ticketing authority with airline(s) ตรวจสอบ 
สทิธ์ิการออกตั๋วกบัสายการบนิ

• Verify payment accepted products and 
policies by airlines ตรวจสอบผลติภณัฑแ์ละนโยบายท่ียอมรบั
การช าระเงินโดยสายการบนิ

• Sales reports (individual or aggregated, 
depending on tier) ตรวจสอบผลติภณัฑแ์ละนโยบายท่ียอมรบั
การช าระเงินโดยสายการบนิ



Pre-defined roles (under evaluation)
บทบาทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (อยู่ระหว่างการประเมิน)

ROLE RESPONSIBILITIES: Accounting 
Manager or Finance Director

บทบาทความรับผิดชอบ: บัญช ี ผู้จัดการ หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ 

• Reporting การรายงาน

• Approval process for refunds & PBD ขัน้ตอนการ
อนมุตัิการคืนเงิน & ขอ้พพิาท ADM หลงัจากบิลลลิ่งออกแลว้

• ADM (supervise + statistics)

• Billing reports รายงานการเรยีกเก็บเงิน

• This function may be local or global ฟังกช์ั่นนี ้
อาจเป็นแบบทอ้งถ่ิน หรอืทั่วโลก

ROLE RESPONSIBILITIES: Accountant 
(payables or receivables)

บทบาทความรับผิดชอบ : นักบัญชี (บัญชส่ัีงจ่าย หรือบัญชรัีบ)

• Receivables บญัชีรบั 

– Billing & reports บลิลิ่ง และ รพีอรต์ 

– Refunds รฟัีนด์

– Incentives (GNR5) แรงจงูใจ

• Payables บญัชีสั่งจ่าย

– Billing & reports บลิลิ่ง และ รพีอรต์ 

– ADM (issue management, queries) การจดัการ
ปัญหาและค าถาม ADM

• This function may be local or global global
ฟังกช์ั่นนีอ้าจเป็นแบบทอ้งถ่ิน หรอืทั่วโลก



Pre-defined roles (under evaluation)
บทบาทที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (อยู่ระหว่างการประเมิน)

ROLE RESPONSIBILITIES: ADM Manager

บทบาทความรับผิดชอบ: ผู้จัดการ ADM

• This person issues ADMs and supervises its 
collection                                                                  
บคุคลนีเ้ป็นผูอ้อก ADM และดแูลการเก็บเงินของตน 

• The function includes a workflow approval 
process to the manager hierarchically 
defined by the Administrator
ฟังกช์ั่นนีไ้ดร้วมกระบวนการอนมุตัิไปยงัผูจ้ดัการท่ีก าหนดตามล าดบัชัน้โดย
ผูด้แูลระบบ 

• This function may be out-sourced
ฟังกช์นันีอ้าจเป็นแบบ out-sourced



IT connectivity
การเช่ือมต่อ IT 



IT connectivity
BSPlink SFTP
การเช่ือมต่อ IT

Accounting
Software

SFTP

DWH / BI

Agent can receive 
all information (DPC files from any BSP) 

by SFTP to feed their systems

Finance 
Users

Distribution/
Sales 
Users

เอเย่นต์สามารถรับข้อมูลทั้งหมด
(ไฟล์ DPC จาก BSPใด ๆกต็าม )

โดย SFTP เพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบของพวกเขา



When will the new BSPlink 
be available for you ?

คุณจะใช ้BSPlink ใหม่ไดเ้ม่ือไร



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 แผนการเร่ิมการใช้งานจริง 

Refer to roadmap
อา้งอิงจากแผนงาน

TRAINING AVAILABLE FOR USERS ON IATA CUSTOMER PORTAL ผู้ใช้สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทาง พอร์ทลัลูกค้า

Beta phase ช่วงทดลองใช้
(production 

environment)

Live Phase ช่วงเร่ิมใชจ้ริง 
(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

การก าหนดราคาใหม่ในช่วง

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 การเข้าใช้เวอร์ช่ันทดลอง 

Select 
BSP

New BSPlink (beta version)

Optional
ทางเลือก

In BETA version the classic view is the default app.
ช่วงทดลอง BETA version ของแบบคลาสสิกจะถกูตั้งค่าให้เป็นระบบเร่ิมต้นของการเข้าใช้งาน 

During BETA version stage prices don’t change

ในช่วงทดลองใช้ ราคาจะยงัไม่เปลีย่นแปลง



Go live user experience การเข้าใช้เวอร์ช่ันจริง

Select 
BSP

Optional
ทางเลือก

With live version the new Application is the default app.

ช่วงใช้จริง BSPLink แบบใหม่จะถกูตั้งค่าให้เป็นระบบเร่ิมต้นของการเข้าใช้งาน



Pilot countries ประเทศน าร่อง

PILOT 1
• Fiji
• Macao
• Malta
• Mozambique

PILOT 2
• Belize
• Bosnia and Herzegovina
• Chad
• Haiti
• Kosovo
• Micronesia, Federated States of
• Mongolia
• Philippines
• Samoa
• Togo



Wave 1 countries ประเทศทีเ่ร่ิมใช้ระบบกลุ่มแรก

• Argentina
• Brazil 
• Canada 
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Egypt
• Hong Kong
• India 
• Japan
• Jordan
• Kenya
• Korea, Republic of
• Kuwait
• Lebanon

• Mexico
• Morocco
• Myanmar
• New Zealand
• Nigeria
• Oman
• Peru
• Qatar
• Saudi Arabia
• Singapore
• South Africa
• Tunisia
• UAE
• Venezuela, Bolivarian Republic of



Wave 2 countries ประเทศทีเ่ร่ิมใช้ระบบกลุ่มที่ 2

• Australia
• Austria
• Bahrain
• Bangladesh
• Bolivia
• Bulgaria
• Chinese Taipei
• Costa Rica
• Dominican Republic
• El Salvador

• Ethiopia
• Ghana
• Guatemala
• Honduras
• Indonesia
• Malaysia
• Mauritania
• Mauritius
• Netherlands
• Pakistan

Beta Phase from December 2020  & Go-Live from end January 2021 in phases

เร่ิมทดลองใช้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 และจะเร่ิมใช้จริงในปลายเดือนมกราคม 2564 

• Panama
• Paraguay
• Senegal
• Tanzania
• Thailand
• Trinidad and Tobago
• Uganda
• Uruguay
• Vietnam
• Zambia



Why do we launch in waves? ท าไมเราถงึทยอยเปิดตัว ?

• IATA wants to ensure business continuity for all parties involved and BSPlink is a crucial piece in 
the day to day work for airlines, agents and GDS alike

IATA ตอ้งการสร้างความมัน่ใจวา่ BSPlink ท่ีเป็นส่วนส าคญัในการท างานประจ าวนัส าหรับสายการบินตวัแทนและ GDS และ ธุรกิจทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารำท างาน

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

• IATA seeks  IATA ตอ้งการ  
– Robustness of the solution การแกปั้ญหาท่ีแขง็แกร่ง
– Backwards compatibility สามารำเขา้ไดก้บัระบบรุ่นเก่าได ้
– Stability มีความเสำียร
– Ability to absorb any potential queries or doubts from customers during migration plan

ความสามารำตอบค าำามหรือขอ้สงสยัท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกคา้ในระหวา่งแผนการยา้ยขอ้มูล

• Therefore, IATA considers it is best to have a phased approach to ensure the smoothest roll out 
possible 

ดงันั้น IATA จึงพิจารณาวา่เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะใชวิ้ธีการทยอยเปิดตวัในแต่ละช่วง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ทุกอยา่งจะราบร่ืนท่ีสุด



Migration & Pricing

การโอนย้ายระบบและการก าหนดราคา



What should I expect from this migration?
คาดหวงัอะไรจากการเปลีย่นย้ายคร้ังนี ้?

1. IATA will ensure no technical downtime to support business continuity worldwide 

IATA จะรับประกนัวา่จะไม่มีปัญหาระบบขดัข้องทางเทคนิค และสามารำรองรับความต่อเน่ืองทางธุรกิจทัว่โลกได้
2.    All users will be trained through video tutorials in several languages and a BSPlink with  

dummy data (as from March to end of year 2021)                                                                                       
ผูใ้ชทุ้กคนจะได้รับการฝึกอบรมผ่านวดิโีอสอนในหลายๆภาษาและ พร้อมขอ้มูลจ าลองใน BSPLink (ตั้งแต่เดือนมีนาคมำึงส้ินปี 2564)

3.   The current and new interface will co-exist during several months (see planning slide)         
Interface ปัจจุบนัและใหม่จะใชร่้วมกนัในช่วงหลายเดือน (ดูสไลดต์ารางการวางแผน)

• No matter the interface, production data integrity and access is preserved                                 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลการผลิต และการเขา้ำึงจะยงัคงอยูไ่ม่วา่ Interfaceจะอยูใ่นช่วงใด

4.    If you built some scripts to extract information from BSPlink, you may need to re-configure 
them หากคุณสร้าง Script เพื่อท่ีจะดึงขอ้มูลจาก BSPlink คุณอาจต้องก าหนด configureใหม่

5. SFTP migration will not require re-configuration

การยา้ยขอ้มูล SFTP ไม่จ าเป็นตอ้ง re-configuration ใหม่



6. In line with privacy regulations, logins cannot be shared and there will be technical implementations to comply 

with such regulation and protect your data

ตามกฎขอ้บงัคบัดา้นความเป็นส่วนตวั login การเขา้สู่ระบบไม่สามารำแชร์ได ้และจะมีการใชง้านทางเทคนิคเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบดงักล่าว
และปกป้องขอ้มูลของคุณ

7. Users will be migrated as follows: ผูใ้ชจ้ะำูกเปล่ียนยา้ยดงัน้ี: 
• Basic users will be migrated to Efficient profile  Basic users จะเปล่ียนเป็น Efficient profile
• Enhanced users will be migrated to Streamlined profile  Enhanced users จะเปล่ียนเป็น Streamlined profile 
• Group users will be migrated to Lean profile (accessing branches they use, potentially al countries associated 

to GoGlobal accreditation)
Group users จะเปล่ียนเป็น Lean profile (การเขา้ำึงสาขาอ่ืนๆท่ีใช ้อาจเป็นประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเอเยน่ตท่ี์สมคัรเป็น GoGlobal)

8. Agents’ pricing changes in 2020 การเปล่ียนแปลงราคาของเอเยน่ตใ์นปี 2563

9. The invoice might change afterwards depending on: ใบแจง้หน้ีอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัข้ึนอยูก่บั

• Your choice of user profiles to organize your back-office functions in accordance with your policy                 
รูปแบบ User ท่ีคุณเลือกเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั

• Your choice on number of users and countries accessed จ านวนผูใ้ช ้และประเทศ ท่ีตอ้งการจะใชร้ะบบ
• New prices ราคาใหม่ 

What should I expect from this migration?
คาดหวงัอะไรจากการเปลีย่นย้ายคร้ังนี ้?



New prices: agents 
ราคาใหม่เอเย่นต์

• Align BSPlink pricing structure with 
Annual Fee structure, based on 
Agent’s BSP gross sales volumes 
(categorized as Small, Medium & 
Large)

จดัโครงสร้างราคา BSPlink ใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างค่าธรรมเนียมรายปีตามปริมาณยอดขายรวม
BSP ของเอเยน่ต ์(แบ่งเป็นขนาดเลก็ กลางและใหญ่)

• Basic functionality access is 
included in Annual Fee for one 
user

การเขา้ำึงฟังกช์ัน่พ้ืนฐาน  ไดร้วมอยูใ่นค่าธรรมเนียม
รายปีต่อผูใ้ชห้น่ึงคน

• Lean will provide multi-
branch access

ส าหรับผูใ้ชแ้บบ Lean จะสามารำเขา้ใชไ้ดห้ลายสาขา

Note หมายเหตุ: 
• For 2021 prices, size is calculated based on July 2019 to June 2020 gross sales

ส าหรับราคาปี 2021 ขนาดธุรกิจจะค านวณจากยอดขายรวมในเดือนกรกฎาคม 2019 ำึงเดือนมิำุนายน 2020

• For non-monthly invoices, it would be pro-rated
ส าหรับใบแจง้หน้ีท่ีไม่ใช่เก็บรายเดือนจะำูกคิดตามสัดส่วนท่ีใช้



General Information ข้อมูลทัว่ไป
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-1

Online Tutorials บทแนะน าออนไลน์
https://www.iata.org/en/services/finance/bsp/bsp-link-new-frond-end/#tab-2

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

New BSPlink information 
ขอ้มูลของ BSPlink แบบใหม่

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


Thank you! ขอบคณุคะ่

Contact : newbsplink@iata.org


