


Що таке Raketa

Более 300 компаний сократили расходы и время на организацию поездок.

Raketa – це нейтральна онлайн платформа повного циклу організації відрядження

Raketa стала першою платформою, що пропонує швидке та просте рішення для 

організації відрядження



Raketa стала фіналістом Disrupt Launchpad & Award на Business Travel Show

у Лондоні. Також розпочалася експансія у країнах Східної Європи, в тому 

числі в Україні та Казахстані. В наступному році Raketa планує запуск ще у 8 

країнах

12 квітня Raketa представила революційну бізнес модель і вийшла на B2B 

ринок як IT стартап. В цьому ж році Raketa визнана кращим OBT на думку 
Buying Business Travel Awards

2018 год

Наш прогрес

2019 год



Які переваги з Raketa

Наша ціль - допомогти вашій

компанії досягнути результату 

швидше за допомогою Raketa. 

Це сучасний продукт, що змінив

индустрію бізнес тревел назавжди та 

поставив потреби користувача на 

перше місце. 

Оформлення відрядження за 5 хвилин

Запуск в декількох країнах з наявністю

локального контенту

Пряма інтеграція з 1С або SAP

Прозорість та простота ціноутворення

Швидке підключення та початок роботи



Для тревел менеджера

Швидкий пошук і бронювання з автоматичним заповненням полей з 

інформацією про подорожуючого

Погодження відрядження з пошти в 1 клік

Можливість організувати відрядження не співробітникам (партнерам або

членам родин співробітників)

Зв’язок з агенцією 24/7

Зручне автоматичне оформлення документів на відрядження



Повний контроль поїздок співробітників

Дотримання бюджету

Багаторівнева система погодження поїздок

Скорочення витрат та часу на організацію відрядження

Звітність по поїздкам співробітників в режимі реального часу

Для керівника



Автоматичне формування документів

на відрядження

Автоматичний розрахунок добових

Прозорі ціни від постачальників

напряму

Онлайн звітність

Миттєве завантаження документів

Для бухгалтера та фінансового директора

Raketa полегшує роботу не 

тільки тревел менеджерів –

вона повідомляє

бухгалтерію про майбутню

поїздку та спрощує процес

звітності для всіх



Данні співробітників
зберігаються в системі

Інтеграція з HR системами

Формування та зберігання всіх
документів на відрядження

Авансова звітність

Для HR-структури

Raketa автоматизує задачі HR

структури, зберігає великі

обсяги інформації, знімаючи

навантаження із співробітників



Модулі Raketa

Управління профілем співробітника

Тревел політика та контроль її виконання

Ретельна система авторизації для контролю витрат

Автоматизація за допомогою Extra fields

Intelligence Control мінімізує можливі помилки під час бронювання

Власний API для швидкої інтеграції

Мобільний додаток та доступ до деталей поїздки за лічені секунди



Постачальники

Авіа Готелі Залізниця



Безпека

Відповідність стандартам

індустрії

iSOS

Сертифікат

відповідності

Відповідність GDPR Перевірено службами 

безпеки

Відповідає жорстким корпоративним

стандартам безпеки

Ми турбуємось не тільки про інформаційну безпеку: Raketa співпрацює з міжнародною організацією

безпеки і медичної допомоги подорожуючим iSOS, яка надає компанії інформацію про

місцезнаходження її співробітників в екстрених ситуаціях

PCI DSS Level 3: безпека роботи з 

картками

Захист даних клієнтів у відповідності до 

європейского законодавстваПогоджена службами безпеки двох міжнародних

аудиторських компаній з так званої Big 4



Додаток Rocket in your pocket

Використовуйте платформу без установки 

додаткового ПЗ: працюйте з комп’ютера, 

ноутбука, планшета або іншого пристрою, 

де є інтернет з’єднання

Для подорожуючих створений додаток

Rocket in your pocket, де зберігаються авіа

квитки, готельні ваучери, карти лояльності, 

а також є можливість додавати інші витрати

під час відрядження.

https://itunes.apple.com/ru/app/rocket-in-your-pocket/id1062636289?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket_mobile&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Без
оплати за
ліцензію

Без оплати за 
імплементацію

Збір за транзакцію

Комерційна модель



Raketa у цифрах

Склала економія Ernst & Young 

по основних авіа напрямках
46 000$

Миттєве оформлення авіа квитків, завдяки чому компанія отримувала

найкращий в даний момент часу тариф; автоматичне застосування лімітів і 

обмежень під час бронювання, ретельне налаштування системи погодження

витрат – результатом стала оптимізація бюджету компанії на ділові поїздки та 

суттєве пришвидшення процесів організації відрядження



Raketa у цифрах

Скорочення Missed saving80%

Завдяки автоматичному контролю тревел політики співробітники на 40%

частіше стали дотримуватись правила попереднього броювання та 

відповідно купляти квитки за меншою ціною

Вибір співробітників став прозорим та контрольованим завдяки модулю 

Visual Guilt.

15% Заощадження бюджету



ua.raketa.world

@raketa.online4business

hello@raketa-world.com.ua


