Assinando o sistema pela primeira vez e inserindo o Email
Quando o Helpdesk cria uma nova assinatura, é informada uma senha provisória que deverá ser trocada quando
o Sistema for assinado pela primeira vez. Siga os passos abaixo para alterar sua senha:
Exemplo Assinatura: TR
1. Assine com TR e pressione ENTER
2. Em seguida, insira a senha provisória e pressione ENTER

Caso sua assinatura seja Service Bureau (SVCB), emule no PCC que será usado:

3. Na próxima tela, o sistema pede que seja inserida uma nova senha (NEW PASSWORD)1. Pressione TAB, informe
a nova senha que deve conter letras e números (mín. 7 e máx. 10 caracteres alfanuméricos)2. Pressione TAB
novamente e em KEYWORD preencha os números 1234.
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Certifique-se que a senha seja substituída pelos pontos. Caso não aconteça, pressione INSERT em seu teclado
Nomes de dia da semana e mês não podem ser usados. Você não pode usar seu nome, sobrenome ou sua assinatura. Três
caracteres consecutivos também não são permitidos, com AAA ou 222 ou 123. Para mais exemplos de restrições de
assinatura, acesse o ASK Travelport.
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4. Ao entrar com a nova senha e o KEYWORD o sistema exibe uma tela pedindo para redigitar a nova senha e
keyword.

5. O Galileo enviará resposta de que o sistema foi assinado com sucesso (sign on complete).

Dá próxima vez em que assinar o sistema a nova senha já poderá ser utilizada.
6. Para completar seu cadastro clique sobre a entrada STD/Z79GG/TR/*EM para cadastrar seu e-mail. Preencha
o campo NEW EMAIL ADDRESS e repita no campo CONFIRM EMAIL ADDRESS.

*Certifique-se de dar o ENTER após o último ponto da tela de comando.
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7. O sistema traz a confirmação caso aprovado.

Após o cadastro do e-mail em seu perfil você estará apto a resetar sua senha do Galileo no portal
MyTravelport.
Obs.: Caso você tenha recebido qualquer outra mensagem de erro, desassine com SOF e refaça todos os passos
acima.
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