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سال 1392 مبارک

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده 
است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو آمادئوس ایران، 
را برای شما آرزومند می  ۳۶۵ روز سالمتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق 

باشد.



همایش بزرگ ایران ایر و آمادئوس
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گرد همائی بزرگ ایران ایر و آمادئوس، مقارن با ایام میالد حضرت رسول اکرم )ص(، در تاریخ پنجم بهمن ماه 1391 برابر بیست و چهارم 
ارشد هما، آمادئوس، شرکت های  از مدیران  با حضور جمعی  ایران  و آمادئوس در  مناسبت دهمین سال همکاری هما  به  ژانویه 2013 

هواپیمائی و دفاتر خدمات مسافرتی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 

این گرد همائی پس از سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت کالم اهلل مجید با خوش آمد گوئی آقای محمد رضا خوشنویسان، معاونت بازرگانی و عملیات 
شعب هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران، به میهمانان افتتاح شد. ایشان ضمن شاره به انتخاب آمادئوس و انعقاد قرارداد فیمابین هما و آمادئوس، از یک دهه 
حضور فعال آمادئوس در ایران ابراز رضایت کرده و اظهار داشتند آمادئوس در حال حاضر بیشترین سهم بازار بین المللی را درمیان عرضه کنندگان سیستم های 

توزیع )GDS( در اختیار دارد.

سخنران کلیدی این گردهمائی آقای فرهاد پرورش مدیر عامل هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران طی سخنانی موقعیت صنعت هواپیمائی کشور و فرصت ها و 
تهدید های موجود را تشریح نمودند. ایشان به اشاره به گذشت یک دهه همکاری هما و آمادئوس و آغاز دهه دوم این همکاری گفتند: طی یک دهه همکاری 
با آمادئوس در ایران شاهد پیشرفت ها و موفقیت های این همکاری در کشور بودیم. ارائه یک توزیع استاندارد در کشور حاصل همکاری و مشارکت این دو 

شرکت علیرغم همه محدودیت ها و مشکالت بوده است.
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آقای ناصر بطحا، مدیر منطقه خاور میانه و شمال آفریقای آمادئوس، به ارائه موقعیت آمادئوس در جهان و منطقه پرداخته و فعالیت های آمادئوس در بخش 
توزیع،  فن آوری اطالعات و نیز سر مایه گذاری آمادئوس در بخش تحقیق و توسعه را تشریح کردند. ایشان هم چنین به شروع فعالیت آمادئوس در سال 

2003 )1381( در ایران اشاره و بر حضور آمادئوس در بازار ایران تاکید کردند.

تصاویری از این همایش و مطالب ارائه شده توسط مدیران آمادئوس، در اکسترانت آمادئوس ایران به نشانی www.amadeusiran.net قابل 
دسترسی و مشاهده است.

آقای سید حسین رضوی، مدیر آمادئوس ایران، با ذکر تاریخچه شروع 
به کار آمادئوس در ایران، عملکرد فعالیت های ده ساله آمادئوس ایران 
را  به اختصار بر شمردند. در این زمینه آمار نصب و راه اندازی ترمینال 
های آمادئوس در دفاتر خدمات مسافرتی و نیز آموزش کاربران ارائه، 
سپس  گردید.  بیان  ایران  آمادئوس  آموزشی  تکمیلی  های  فعالیت  و 
دفاتر  آمار  و  ایران  در  آمادئوس  موجود  های  حل  راه  و  محصوالت 
جدید  محصول  ده  مشخصات  و  ارائه  محصول  هر  از  کننده  استفاده 
آمادئوس نیز به اختصار بیان شد. همچنین پایگاه اطالع رسانی جدید 
مسافرتی  خدمات  دفاتر  با  تعامل  ارتقاء  جهت  که  ایران،  آمادئوس 
درآمادئوس ایران طراحی و تولید شده است، تحت عنوان اکسترانت 
آمادئوس ایران معرفی و تشریح شد. ایشان در خاتمه از حمایت های 
هما، صندوق بازنشستگی هما، شرکت خدمات بازرگانی هما تشکر و 

از فعالیت صمیمانه همکاران آمادئوس ایران قدردانی کردند.

آقای محمد حسن کرمانی، نماینده شرکت های خدمات مسافرتی ایران، 
طی سخنانی به بیان نظرات خود پرداخته و نکاتی در مورد وضعیت دفاتر 
با  هما  همکاری  از  تقدیر  ضمن  ایشان  داشتند.  اظهار  مسافرتی  خدمات 
ارائه  مسافرتی  خدمات  دفاتر  وضعیت  بهبود  برای  پیشنهادهایی  دفاتر، 

کردند.

از بخش های قابل توجه برنامه، تجلیل از بزرگان و پیش کسوتان صنعت هواپیمائی و تقدیم هدایائی ارزنده به ایشان بود. از سوی هواپیمائی جمهوری اسالمی 
ایران نیز چندین بلیط داخلی و خارجی در نظر گرفته شده بود که به قید قرعه به میهمانان تقدیم شد.

برنامه همایش با نمایش فیلم و اجرای موسیقی زنده ادامه و با صرف شام پایان پذیرفت.
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رایگان محصول ATC  در ایران به  زیر  های  حل  راه  و  محصوالت  میدانید  آیا 
توسط دفاتر خدمات مسافرتی قابل استفاده است:

•	 Amadeus	e-learning	

•	 Amadeus	e-Support

•	 Amadeus	Interface	Record

•	 Amadeus	Iran	Extranet

•	 Amadeus	Check	My	Trip

	

و سه محصول  قبلی خبرنامه  اول درشماره  دو محصول 
بعدی در همین شماره تشریح شده است.

مطالعات و اقدامات اولیه جهت ورود راه کار ATC به بازار ایران در شهریورماه سال 1390 
خدمات  دفتر  چند  اختیار  در  آزمایشی  بطور  کار  راه  این  ماه  چند  گذشت  از  بعد  و  شروع 
مسافرتی قرار گرفت. پس از سپری شدن دوره آزمایشی، در دی ماه همان سال این راه کار در 

گرد همایی آموزشی ایران ایر و آمادئوس به دفاتر خدمات مسافرتی معرفی گردید.

محصول ePower در ایران
و  میالدی آغاز گردید  از سال 2008  ایران  بازار  به  این محصول  به ورود  مربوط  مطالعات 
سرانجام با تائید ایران ایر در زمستان 2011 اولین درگاه )Portal(  آزمایشی این محصول 
برای یکی از دفاتر خدمات مسافرتی ایران راه اندازی گردید و اولین PNR آنالین ایران 
تولید و به دفتر مذکور منتقل شد. پس از آن در تابستان سال 2012 عرضه این محصول در 
سطح بازار ایران آغاز گردید و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد به طوری که تا پایان سال 
2012 ، وب سایتهای هشت  دفتر خدمات مسافرتی در ایران مجهز به این محصول گردیدند.

در طول این مدت بیش از 10 کارگاه آموزشی یک روزه در محل آمادئوس ایران تشکیل 
گردید و مدیران و کارکنان بیش از 120 دفتر خدمات مسافرتی با این محصول و قابلیت های 

آن به طور عملی آشنا شدند.

الزم به ذکر است که به دلیل شرایط خاص بازار ایران از جمله non-BSP بودن این بازار 
این  عرضه  المللی  بین  اعتباری  های  کارت  به  ایرانی  شهروندان  دسترسی  عدم  همچنین  و 
محصول بطور کامل امکان پذیر نبوده است چرا که مباحث پرداخت آنالین و صدور بلیط 
الکترونیکی برای بازار های non-BSP نیازمند به سازوکارهای خاصی می باشد که در 
رزرواسیون  جنبه  از  فقط  این محصول  در حال حاضر  و  بود  نشده  بینی  پیش  این محصول 
آنالین و انتقال PNR مسافر به Queue دفتر خدمات مسافرتی می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. البته مبحث صدور بلیط در این محصول برای بازار non-BSP مورد توجه آمادئوس 
با  محصول  این  سازگاری  پروژه  ایران  آمادئوس  همکاری  با  حاضر  حال  در  و  گرفته  قرار 

eTicket Direct در حال انجام می باشد.

همچنین از منظر پرداخت الکترونیکی نیز آمادئوس ایران مطالعات مربوط به امکان استفاده از 
درگاه های پرداخت الکترونیکی داخل کشور را جهت استفاده در این محصول آغاز کرده 

است.

در صورت عالقه مندی به این محصول و کسب اطالعات بیشتر می توانید با آمادئوس ایران 
راه حل AIR در ایرانتماس بگیرید.

از سال 2010، آمادئوس ایران به طور رایگان محصول A.I.R را برای آژانس های مسافرتی  
و شرکت های کامپیوتری که در زمینه ارایه سیستم های مالی و حسابداری فعال بوده اند،  

فراهم نموده است.

در حال حاضر، بیش از 130 آژانس های مسافرتی از امکانات این محصول بهره می برند.  

Check	My	Trip کاربرد
این نرم افزار به آژانس های مسافرتی کمک می کند که مسافرانشان از قبل از سفر و در 

طول مدت سفر از آخرین وضعیت پروازشان مطلع شوند.

اشتراک  به  یا خویشاوندان  با همکاران  را  اطالعات سفر خود  توانید  می  افزار  نرم  این  با 
بگذارید، و با کلیک کردن بر روی هر یک از لینک های نشانی پست الکترونیکی و یا 

شبکه های اجتماعی و یا PDF برنامه سفر خود را ارسال نمایید.

عالوه بر خدمات ذکر شده می توانید آن را با تقویم الکترونیکی خود به روز نمایید. 

الزم به ذکر است نرم افزار فوق قابل دسترسی از طریق اینترنت یا نصب آن بر روی سیستم 
های گوشی های تلفن های همراه، از قبیل اپل، اندروید و ویندوز فون 7، ویندوز موبایل، 

بلک بری و جاوا می باشد.

 LUFTHANSA, AUSTRIAN فقط برای چهار شرکت هواپیمایی ATC در ابتدا راه کار
 AIRLINES, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, ETIHAD AIRWAYS
با پیگیری های مستمر  قابل استفاده بود. پس از گذشت چند ماه  در مرداد ماه سال 1391 
حاضر  هواپیمایی  های  شرکت  اکثر  برای  محصول  این  از  استفاده  امکان  ایران  آمادئوس 
درایران فراهم شده است. هم اکنون 71 دفتر خدمات مسافرتی بطور فعال در حال استفاده از 

این محصول می باشند.  

 آمادئوس ایران در راستای آشنایی هر چه بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی با راه 
کارهای آمادئوس، هر ماه اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید. 
با بخش  در صورت تمایل به شرکت دراین کارگاه های آموزشی می توانید 

آموزش آمادئوس ایران تماس حاصل فرمایید.



Product description: Amadeus Ticket 
Changer is an entirely automated suite of 
products that allows you to efficiently manage 
your customer’s change requests in a matter 
of minutes. Whether re-pricing, re-issuing a 
ticket or itinerary, Amadeus Ticket Changer 
does all the work for you, helping you to reduce 
costs and providing your customers with an 
exceptional service. 

Amadeus Ticket Changer

If you are the one who cares about customer satisfaction, cost, 
revenue, workflow efficiency and time saving, we believe that 
our solution can help you to achieve your goals. 
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Our unique and key differentiators: 

proves productivity

Significantly reduces the time spent on fare recalculation, ticket exchanges. 
Requires less training than any other solution.

Reduce errors and secure revenue Eliminates the risks of errors, helping to secure 
revenue and reduce ADMs

Serve your customers better Enhances customer service with fast, efficient 
handling

Guaranteed results Guaranteed automated results using SITA & ATPCO filed data

Simple and easy to use, it dramatically cuts the time to process changes to your customer’s itinerary, 
saving you and your customers’ time and money.  4 times faster than any other solution handling 
tickets from anywhere (GDS) and any fare (includes Cat 31/16, interline agreements and SITA Fares) 
Amadeus Ticket Changer can save up to an impressive 25 minutes per re-issued ticket.
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Amadeus e-Power
The most powerful search engine designed just for travel 
agency online customers

Amadeus e-Power is an on-line travel distribution solution 
designed specifically for travel agencies to distribute travel 
products online.

Amadeus e-Power provides the most powerful and adaptable 
booking engine for you to position yourself online. Quick 
and easy to implement within your website, from your first 
steps to growing your existing e-commerce strategy, open 
the route to additional web bookings with Amadeus e-Power 
package that will best answer your needs.

Amadeus e-Power removes the need for you to make 
expensive investments in software developments with high 
ongoing operational and maintenance costs. Rather than 
contracting with various suppliers to build your e-commerce 
solution, you can entrust your projects to Amadeus, your 
specialized partner.

Amadeus e-Power allows you to quickly get online with a 
highly customizable solution.

Amadeus ePower History and Background

Amadeus e-Power internet booking engine was first 
developed and launched in Turkey in 2001 and is now a well 
established and highly developed e-Commerce solution. 
It is now in its 6th version and is being adapted to be used 
globally. Amadeus e-Power supports 25 languages with more 
languages being added continuously.

Product packaging

There are three packages within the e-Power product range 
targeting B2C distribution:

•  Amadeus e-Power Starter: a market-entry turnkey 
solution

• Amadeus e-Power Premium: comprehensive content with 
value-added features

• Amadeus e-Power Web Service: provides access to 
features and functions

Administration:

Amadeus e-Power portals are configured and administrated 
via a web-based administration tool. The administration tool 
allows real-time administration of:

• All site settings, options, functions and features to be 
configured

• All UI elements (e.g. text, images, buttons, colors) to be 
tuned

• Email header & footer customization

• Language administration for 25 languages

• Administration of customer profiles, promotions, 
coupons, service fees, markup

• Review portal performance, reservations and reports

Air module

Depending on the portal configuration settings and the 
search type, Amadeus e-Power sources availability and fares 
from scheduled airlines and Low Cost Carriers.

The search types available in Amadeus e-Power are:

• Schedule driven

• Fare driven

• Calendar
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اکسترانت آمادئوس ایران تجربه ای برای ارتباط بهتر
آمادئوس ایران به منظور بهبود ارائه خدمات و افزایش سرعت پاسخگویی به دفاتر خدمات مسافرتی و کارکنان دفاتر که به عنوان اصلی ترین کاربران آمادئوس 
به حساب می آیند، اقدام به راه اندازی پایگاه اطالع رسانی اکسترانت نموده است. به این منظور با شناسایی نیاز کاربران و ارائه اطالعات مفید و طبقه بندی شده، 

بخش های مختلف اکسترانت تعریف و طراحی شده است. 

کاربران اصلی اکسترانت آمادئوس ایران عبارتند از:
دفاتر خدمات مسافرتی. 1
کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی. 2

در حال حاضر گزارشات آماری، بر اساس ترکیبی از انتخاب بازه زمانی و 
خطوط هوایی برای اطالع دفاتر خدمات مسافرتی از عملکرد خود، به شرح 

زیر ایجاد گردیده است: 
گزارش ماهیانه فروش مسافر به تفکیک خطوط هوایی. 1
گزارش ماهیانه فروش بلیط های صادر شده به تفکیک خطوط هوایی. 2
3 .e-Power گزارش ماهیانه تعداد تراکنش های بدست آمده از محصول
تفکیک . 4 به   Amadeus Ticket Changer ماهیانه محصول  گزارش 

دستورات صادر شده

همچنین اطالعات و ترکیب بندی داخلی دفاتر خدمات مسافرتی، شامل اطالعاتی از محصوالت آمادئوس موجود در هر یک از دفاتر، به همراه جزئیات 
ترمینال ها، تاریخ نصب، راه اندازی و وضعیت هر محصول، و امکان مشاهده لیست کارکنان، در اختیار دفاتر قرار گرفته است.

برای هر یک از کاربران اکسترانت که شناسه و گذرواژه خود را دریافت نموده اند، امکاناتی مرتبط با تنظیمات حساب کاربری مانند مشاهده اطالعات تماس 
دفتر خدمات مسافرتی، امکان تغییر گذرواژه، ارسال گذرواژه جدید و تغییر پست الکترونیکی ایجاد شده است.

دسترسی کاربران به پایگاه اطالع رسانی اکسترانت رایگان و از طریق نشانی http://www.amadeusiran.net  امکان پذیر می باشد. برای تعامل آسان تر 
کاربران با اکسترانت، فایلی راهنما آماده گردیده که در صفحه اول اکسترانت با عنوان Extranet User Guide قابل دسترسی می باشد.

آمادئوس ایران آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده کاربران گرامی جهت تکمیل اکسترانت خود می باشد.

از دیگر امکانات مفیدی که مورد نیاز کلیه کاربران اکسترانت می باشد، 
گردآوری و نمایش مکان دفاتر خدمات مسافرتی همکار بر روی نقشه 
پست  و  سایت  وب  پستی،  نشانی  تماس،  اطالعات  با  همراه  ایران، 

الکترونیکی آنها است.

در این قسمت کلیه کاربران اکسترانت قادر به مشاهده نزدیکترین دفتر 
خدمات مسافرتی به محل مورد نظر خود می باشند و به کمک امکانات 

Google Map می توانند مسیریابی مناسب را تا مقصد انجام دهند.

در بخش گالری، تاریخچه تصاویر سمینارها، همایش ها و فعالیت هاي آمادئوس ایران قرار گرفته است. هم چنین دسترسی به آخرین خبرنامه الکترونیکی 
آمادئوس ایران و  آرشیو خبرنامه های گذشته به تفکیک سال در نظر گرفته شده است.

با توجه به آنکه از ابتدا مهمترین تالش اکسترانت آمادئوس ایران، هدایت کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی آنالین بوده است، لذا تکمیل این پروژه 
را به فازهای اجرایی مختلفی تقسیم نموده است تا با دریافت پاسخ مناسب از سوی کاربران خود به تکمیل مراحل آینده بپردازد.



Amadeus Interface Record

To stay agile and competitive in today’s business environment you need automated processes which you can rely on. 

Amadeus Interface Record (A.I.R) is the structured data about front office activities that could be integrated to your mid and 
back office systems (MOS/BOS) to improve the management of your operations and put you in control.

A.I.R data consist of all reservation information, including associated financial data on fares, ticket numbers, commissions, and 
any other figures you require, for all types of reservation.

Reducing the cost, improving quality and flexibility are some highlighted benefits of Amadeus Interface Record.
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