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Drodzy Klienci,
W dzisiejszym newsletterze dowiecie się jak szybko można pobrać i opłacić miejsca dla naszych
pasażerów.
W pierwszej części wiadomości pokażemy Wam jak zrobić to w Smartpoint Worldspan, a w
drugiej części - w Smartpoint Galileo.

Graficzne rezerwowanie miejsc
WORLDSPAN
W celu wyświetlenia interaktywnej mapy miejsc wybierz zakładkę RESERVATIONS, a następnie
SEAT MAP. Możesz także kliknąć klasę rezerwacyjną widoczną przy pobranym segmencie lub
użyć komendy:
np. 41* (1 oznacza numer segmentu).

System wyświetli mapę siedzeń. Najedź kursorem na wybrane miejsce, aby sprawdzić jego
szczegóły. Poniżej widać, że wybrane miejsce jest bezpłatne. Kliknij, aby je wybrać. Po prawej
stronie zobaczysz numer przydzielonego miejsca oraz cenę.

Kliknij na kolejny rejs po prawej stronie, aby wyświetlić mapę i przydzielić miejsce.
Wybierz miejsce na locie powrotnym. Po prawej stronie zobaczysz numer przydzielonego miejsca
oraz jego cenę.

Zanim klikniesz APPLY zwróć uwagę na cenę TOTAL.
Gdy miejsca zostaną zarezerwowane zostanie wyświetlony poniższy komunikat

Wybrane miejsca wyświetlisz komendą: *S

Informację o opłatach wyświetlisz komendą: *DAS

Pamiętaj, że opłatę należy uiścić w systemie, w innym wypadku linia może skasować pobrane
miejsce.
Wystaw EMD za płatne miejsca używając komendy: EMDI#IC2209902500405

GALILEO

Aby wyświetlić interaktywną mapę w Smartpoint Galileo, kliknij na klasę bookingową w
rezerwacji lub użyj komendy: np. SA*S1 (1 to numer segmentu):

Najedź kursorem na wybrane miejsce, aby sprawdzić jego szczegóły.
Poniżej widać, że wybrane miejsce jest bezpłatne. Kliknij, aby je wybrać. Po prawej stronie
zobaczysz numer przydzielonego miejsca.

Kliknij na kolejny rejs po prawej stronie, aby wyświetlić mapę i przydzielić miejsce.

Po prawej stronie zobaczysz numer miejsca oraz jego cenę.
Zanim klikniesz APPLY i zaakceptujesz miejsca, zwróć uwagę na TOTAL SEAT PRICE.
Gdy miejsca zostaną potwierdzone, zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

Kliknij OK, aby kontynuować.
Wybrane miejsca wyświetlisz komendą: *SD

Informację o opłatach wyświetlisz komendą: *DAS

Pamiętaj, że opłatę należy uiścić w systemie, w innym wypadku linia może skasować pobrane
miejsce.
Wystaw EMD za płatne miejsca używając komendy: EMDI/IC2209902500405

Pozdrawiamy,
Agnieszka Dębska, Marta Wałachowska, Krzysztof Bigder
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