
 

Pesquisar hotéis com base no endereço ou no ponto de 

interesse pela interface do Hotel Retail  

Você sabia que pode pesquisar hotéis facilmente com base em um endereço ou ponto de interesse 

usando a funcionalidade de mapeamento interativo na interface do Hotel Retail (agora disponível 

automaticamente no Travelport Smartpoint) 

 

Para pesquisar hotéis com base em um endereço ou ponto de interesse: 

 

1. Digite uma pesquisa de disponibilidade no Smartpoint para ativar a interface do Hotel Retail. 

 

 

2. Um ícone de alvo vermelho e branco indica o centro da sua pesquisa. Hotéis nas proximidades são  

exibidos como ícones.  

 

3. Para pesquisar por endereço específico, pressione o X na janela Localização do mapa para limpar os 

dados.. 

 



4. Digite um endereço e pressione Enter. Se várias opções estiverem disponíveis, selecione o endereço 

aplicável na lista. 

 

5. O mapa é apresentado conforme o endereço da pesquisa. 

 

 

6. Passe o mouse sobre um ícone para visualizar informações básicas do hotel 

 

7. Clique no ícone para visualizar a página Detalhes da tarifa para esse hotel. 

 

 

 

 



8. Para pesquisar por ponto de interesse, clique no X da janela Localização do mapa para limpar os dados. 

 

 

9. Digite o nome de um ponto de interesse e pressione Enter. Se várias opções estiverem disponíveis, 

selecione a aplicável na lista. 

 

 

 

10. O mapa será centralizado no ponto de interesse 

11.  

 

12. Passe o mouse sobre um ícone para obter informações básicas sobre hotéis ou pressione o ícone 

referente ao hotel, para visualizar a página com detalhes da tarifa. 

Quer aprender mais? 

 

A Travelport oferece uma variedade de oportunidades de aprendizado para ajudá-lo a aproveitar ao 

máximo o Travelport Smartpoint: 

 

• Para saber mais sobre a interface do Travelport Hotel Retail, participe de um treinamento virtual 

   com duração de 60 minutos (o registro está disponível no MyLearning). 

 

• AN16156 no My Travelport fornece guias de usuário e de referência rápida. 

 

• A ajuda on-line está disponível no Travelport Smartpoint. 

 

• Tutoriais individualizados estão disponíveis no MyLearning (procure a interface do Hotel Retail). 


