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معرفی و نحوه درخواست اکسترانت آمادئوس ایران
آمادئوس ایران با هدف برقراری ارتباط سریع تر و به روزتر با دفاتر خدمات مسافرتی همکاار اقاداب باه ران ازادازی اایااان ا ا
رسازی جدیدی تحت عنوان اکسترازت آمادئوس ایران زمودن است.
در این اایاان بخش های مختلفی حاوی ا

عات الزب برای تعامل با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و کاربران آمادئوس اا ش-

ب نی شدن است .یکی از این موارد بخش حساب کاربری است که شامل ا

عات ویژن هر دفتر میباشد .دسترسی باه ایان بخاش

فقط با شناسه کاربری و رمز عبور مخصوص هر دفتر خدمات مسافرتی امکاناذیر است.
مدیران دفاتر خدمات مسافرتی برای داشتن دسترسی کامل به حساب کاربری خود در اکساترازت آماادئوس ایاران مایبایسات
اس از مطالعه کامل قواز ن مربوط به اکسترازت آمادئوس ایران (در ادامه آمدن است) درخواست خود را مطابق زموزاه ییال بار
روی سربرگ با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر دفتر خدمات مسافرتی ته ه زمودن و زامه اسکن شادن را باه بارای آماادئوس
ایران به زشازی الکتروز کی  extranet@amadeusiran.netارسال زمای د.
دقت فرمای د زامه حتما از زشازی الکتروز کی که در متن آن معرفی گردیدن است ارسال گردد.
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مدیریت آمادئوس ایران
با س ب
خواهشمند است زسبت به تخص ص شناسه و رمز عبور اکسترازت آمادئوس ایاران باه ایان دفتار خادمات مساافرتی
اقدامات الزب معمول گردد.
بدیهی است قواز ن و مقررات عضویت در اکسترازت آمادئوس ایران را مطالعه و آن را اذیرفته اب.

نام ثبت شده دفتر خدمات مسافرتی:
پست الکترونیکی مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
مهر و امضاء

آمادئوس ایران اس از دریافت زامه دفتر خدمات مسافرتی و بررسی ا

عات شناسه کاربری و رمز عبور الزب برای دسترسای باه

حساب کاربری مخصوص دفتر خدمات مسافرتی را به زشازی الکتروز کی معرفی شدن ارسال خواهد کرد.
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قوانین عضویت در اکسترانت آمادئوس ایران
 .1اکسترازت آمادئوس ایران بق قواز ن جم هوری اس می ایاران قاواز ن جارائی اینترزتای و مهموعاهی قاواز ن و مقاررات
تهارت الکتروز کی فعال ت می زماید و کاربران محترب آن موظفند ه چگوزه مطالب س اسی و یا مغایر با شائوزات اخ قای و
مذهبی کشور ایران را در این وب سایت قرار زدهند .در صورت اثبات این امر شناسهی کاربری این افراد لغو شادن و تبعاات
این موضو ز ز بر عهدنی خود ایشان خواهد بود.
 .2کاربر حق درج ا

عات شخص دیاری غ ر از خود را جهات عضاویت زداشاته و تعهاد مایزمایاد ا

اکسترازت به صورت صح ح وارد شدن ازد .در صورت ورود ا

عاات درج شادن در

عات زاقص یا زادرست مسؤول ت عواقب بعدی ایان عمال باه

عهدنی کاربر میباشد.
 .3ا

عات موجود کاربران در اکسترازت کام ً شخصی میباشد؛ لذا جهت حفظ حریی ا

تعهد زماید تا عامل ت ش جهت هک کردن هر گوزه ا

عات شخصی کااربران کااربر بایاد

عات موجود در سایت زبودن و ه چگوزه معاوزت و یا مشاارکتی باا

اشخاص حق قی و یا حقوقی در این امر زداشته باشد .ضمناً کاربر تعهد میزماید که هر گوزه ا
ا

عات توسط شخص و یا موسسهی دیار را در اسر وقت به صورت مکتوب به ا

از توسل به هک کاردن

آمادئوس ایران برسازد.

 .4کاربر تعهد می زماید هرگوزه تغ ر در مشخصات خود را در اسر وقت به صورت مکتوب به ا

آماادئوس ایاران برساازد.

در غ ر اینصورت اکسترازت آمادئوس ایران ه چگوزه مسؤول تی در قباال تبعاات زاشای از عادب صاحت ا

عاات موجاود

زخواهد داشت.
 .5در صورت تغ ر در مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مسئول ت ازتقال شناسه کاربری به مدیریت جدید و تغ ر رمز عباور باه
عهدن دفتر خدمات مسافرتی بودن و آمادئوس ایران در این رابطه ه چاوزه مسئول تی زخواهد داشت.
 .6کاربران باید از ساخت ب ش از یک شناسهی کاربری در وبسایت خودداری زمایند.
 .7ه چ محتوا یا ا

عاتی از اکسترازت را با استفادن از هر زو روبات اسپایدر اسکریپت یا سایر ابزارهای خودکاار یاا هرگوزاه

فرآیند دستی به هر هدفی بدون مهوز کتبی آمادئوس ایران دسترسی ماز تور یا کپی زنمای د.
مسئول ت تمامی فایلها و یا تصاویر و  ...که از ریق سایت رد و بدل م شوزد بر عهدن کااربر فرساتندن م باشاد و ساایت در
قبال این گوزه مسایل ه چ تعهدی در زم نه سالی بودن ویروسی زبودن آزها و غ رن زدارد .ا شنهاد میشاود حتماا ااس از
دریافت فایلها و  ...آزها را قبل از استفادن توسط زرب افزارهایی که کار ویروسیابی و اسکن فایلها را بار عهادن دارزاد اک
زمای د.
 .8اکسترازت آمادئوس ایران ا

عات کاربران را با ه چ مهموعهی دیاری به اشاترا

فقط در صورت موارد مصر در قازون امکان استفادن از این ا

زخواهاد گذاشات و مراجاع ییصا

عات را خواهند داشت.
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راهنمای استفاده از اکسترانت آمادئوس ایران

 ورود به حساب کاربری
دفاتر خدمات مسافرتی برای مشاهدن ا

عات کاربری خود باید از شناسه کاربری و رماز عباور منحصاربهفاردی کاه آماادئوس

ایران در اخت ارشان قرار دادن استفادن زمایند .الزب به یکر است که اس از ورود کاربر برای اولا ن باار باه اکساترازت مای توازاد
تغ ر رمز عبور به عبارت دلخوان صورت اذیرد.
به منظور ورود به صفحه  Log Inاز گزینه ای که به هم ن زاب در صفحه اصلی قرار دارد استفادن کن د.

در فرب  Log Inا

عات  Usernameو  Passwordرا وارد زمودن و بر روی دکمه  Log Inکل ک زمایند.
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در صورت که ورود ا

عات کاربری شما به درستی ازهاب اذیرد س ستی زاب دفتر خدمات مسافرتی را در بااالی صافحه زماایش

خواهد داد؛ همچن ن گزینه  Log Inبه  Log Outتغ ر زاب دادن خواهد شد تا کاربر بتوازد برای خروج از س ستی از ایان گزیناه
استفادن زماید.

*به کاربران گرامی توص ه می گردد به منظور افزایش امن ت ا عاات کااربری خاود ااس از اتمااب فعال تشاان در اکساترازت
عمل  Log Outرا ازهاب دهند.
توجه :در صورت که رمز عبور حداکثر  5بار به اشتبان وارد شود س ستی بطور اتومات ک حساب کاربری شما را قفل خواهد کرد.
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سایر امکانات کاربری به شرح زیر است:
 تغییر پست الکترونیکی (?)Has your e-mail changed
نازچه زشازی است الکتروز کی کاربر عوض شدن باشد از ریق فرب زیر می توازد برای تغ ر آن در اکسترازت اقاداب زمایاد .در
این مرحله الزب است ایم ل ثبت شدن قدیمی را به همران رمز عبور و سپس ایم ل جدید خود وارد زماید.

 آیا رمز عبور خود را فراموش کردید؟ (?)Forgot your password
نازچه کاربری رمز عبور خود را فراموش کردن باشد برای بازیابی آن می توازد ا

عات مورد ز از ایان فارب را اار کاردن و رماز

عبور جدید خود را از ریق است الکتروز کی که در اکسترازت قب مشخص کردن است دریافت زماید.
همچن ن کاربران می توازن د به منظور سهولت در بخا ر سپاری رمز عبور جدید آن را ب فاصله به دلخوان خود تغ ر دهند.
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 تغییر رمز عبور ()Change Password
به منظور افزایش امن ت رمز عبور به کاربران توص ه می گردد تا در فواصال زماازی مختلا

اقاداب باه تغ ار رماز عباور خاود

زمایند.
 کاربران دقت زمایند که امکان تغ ر رمز عبور اس از ورود به اکسترازت و در صافحه  My Accountقابال مشااهدن و
استفادن خواهد بود.
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 مشاهده حساب کاربری )(My Account

اس از  Log Inکاربر بطور مستق ی به صفحه  My Accountفرستادن خواهد شد همچن ن برای دسترسی به ایان بخاش در هار
زمان می توان از زوار آبی باالی صفحه ز ز به آن وارد شد.

 بخش حساب کاربری
 .1ا

عات آماری شامل م زان فروش بل ط تعداد سامنت های رزرو شدن تعداد تراکنش های محصاوالت  e-Powerو

 Amadeus Ticket Changerبرای دفاتری که این محصول را در اخت ار دارزد( .ویژن دفاتر خدمات مسافرتی)

 .2فرب درخواست محصوالت آمادئوس و همچن ن تغ ر محصول کااهش و افازایش ترم ناالهاا (ویاژن دفااتر خادمات
مسافرتی)
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 .3مشخصات محصوالت آمادئوس ا

عات ترم نالها شامل زو تعداد تاریخ رانازدازی (ویژن دفاتر خدمات مسافرتی)

 .4مشاهدن بخش مالی جهت آگاهی از هزینه دورن ای متناسب با زو محصول و تعداد ترم نال ها (ویژن دفاتر خدمات
مسافرتی)

 .5ا

عات مرتبط با تنظ مات حساب کاربری در اکسترازت مازند مشاهدن ا

عات دفتر خدمات مساافرتی تغ ار رماز

عبور تغ ر است الکتروز کی و در صورت فراموشی رمز عبور ارسال رمز جدید

آمادئوس ایران آمادن دریافت زظرات و ا شنهادات ساززدن کاربران گرامی جهت تکم ل اکسترازت خود می باشد.
با تشکر  -آمادئوس ایران

