ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ/دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﯽ
ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ رزرواﺳﯿﻮن آﻣﺎدﺋﻮس ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﻰ
ﺟﻤـﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ/دﻓـﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿـﺴﺘﻢ
رزرواﺳﯿﻮن ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ "ﻫﻤﺎ" را دارا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﻤﺎ" از اﯾﺸﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ زرواﺳﯿﻮن
آﻣﺎدﺋﻮس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
 .1ارﺳـﺎل ﻣﺪارك ﻻزم ﺷـﺎﻣﻞ )ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ اﻟﻒ از ﻣﺎده ﯾﮏ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮري ،درﺧـﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اراﺋـﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﮑﻔﯽ ﻧﺰد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و  (...ﺑﻪ واﺣﺪ" GDSﻫﻤﺎ" )(021-46625182-46625428
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در اتتیار داشتن حداقل یک کارمند فاوش با مدرک دوره رزرویشن آمادئوس

 .3پیگیای ارسال تائیدیه واحد  GDSهواپیمایی جمهوری اسالمی ایاان به واحد پشتیبانی آمادئوس ایاان ( 141-62711داتلی )3
 .2مطاتله راهنما و قوانین عضویت اکستاانت آمادئوس ایاان
 .2تکمیل و ارسال فام مشخصات دفتا تدمات مسافاتی
.1

www.amadeusiran.net → User Guide & Conditions
www.amadeusiran.net → Travel Agency Profile

ارسال نامه به اکستانت آمادئوس ایاان به آدرس ایمیل  extranet@amadeusiran.netجهت دریافت  Usernameو
 Passwordاکستاانت

.7

ورود به اکستاانت و تکمیل اطالعات شاکت دفتا در قسمت  Contractو پیگیای با واحد ماتی آمادئوس ایاان ( 141-62711داتلی )2

.6

www.amadeusiran.net → Account Setting → Contract Information
ورود به اکستاانت جهت آگاهی از هزینه مابوطه با توجه به تلداد ساین موردنوا.
www.amadeusiran.net→ Order Forms→ Amadeus Sell Connect

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل  Amadeus Sell Connectﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﻼدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﯿﻼدي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ آن ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
توصیه می گردد درخواست خود را در ابتدای ماه میالدی ارسال نمایید.
.9

پس از پاداتت ،ورود به اکستاانت و بارگذاری تصویا رسید بانکی و ارسال درتواست مورد نوا.

www.amadeusiran.net→ Order Forms→ Amadeus Sell Connect
 .11ارسال اصل رسید بانکی (ممهور به مها آژانس) به دفتا آمادئوس ایاان.

نکته مهم :ساین پس از دریافت اصل رسید بانکی فعال می گردد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺳﯿﺴﺘﻢ رزرواﺳﯿﻮن ﻫﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺪق ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

با تشکر
آمادئـوس ایـران

