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Drodzy Klienci,
w dzisiejszym Newsletterze pokażemy Wam jak w prosty
sposób wysłać ofertę podróży.
W pierwszej części pokażemy Wam jak zrobić to w
systemie Worldspan, druga część wiadomości opisuje
ten sam proces w systemie Galileo.

Ofertownik w Travelport Worldspan
Zobacz jak w prostych krokach można szybko wysłać
opcje podróży dla pasażera w ładnej i przejrzystej formie
graficznej.
Agnieszka Dębska
Marta Wałachowska
Krzysztof Bigder

1. Wyszukaj połączenie przez ePricing. W lewym górnym
rogu zaznacz te opcje, które chcesz wysłać do pasażera:
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2. W prawym górnym rogu wybierz kopertę:

3. Wpisz adres mailowy nadawcy oraz pasażera i opcjonalnie - dodatkowe informacje.

Adres nadawcy oraz treść wiadomości możesz zapisać
klikając pola: Save Address i Save Comment. W ten
sposób będą one uzupełniane automatycznie przy
następnej wysyłce.
4. Wyślij wiadomość klikając

----------------------------------------------------------------------------

Trip Quote w Travelport Galileo
Aby łatwo i szybko wysłać opcje podróży dla pasażera w
systemie Galileo, skorzystaj z Trip Quote!
1. Znajdź połączenia na wybrany kierunek i
kliknij +TQ aby dodać opcję do schowka.
*Ilość wybranych opcji pojawi się w schowku TQ,
znajdującym się w prawym bocznym menu.

2. Kliknij schowek TQ aby wyświetlić zaznaczone opcje:

3. Zaznacz spośród wybranych opcji te, które chcesz
przesłać (Maxymalnie 3) wybierz SEND OR COPY.

4. W poniższym oknie dodaj adres e-mail i - opcjonalnie wiadomość dla pasażera. Możesz też załączyć warunki
biletu klikając "Include Rules". Wiadomość może być
wysłana jako tekst lub w wersji graficznej jako HTML.

5. Jeśli chcesz wysłać wybrane opcje kliknij na SEND
EMAIL. Dane opcje możesz także skopiować wybierając
COPY TO CLIPBOARD i wkleić np. do maila, a następnie
zmodyfikować je przed wysłaniem.

Ważne: Opcja SEND EMAIL jest dostępna po
wcześniejszym poprawnym skonfigurowaniu poczty e-mail
w schowku TQ.

Pozdrawiamy,
Agnieszka Dębska, Marta Wałachowska, Krzysztof Bigder
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