Auto PNR Retention Smartpoint Plug-in
Guia do usuário
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O que é o Auto PNR Retention Plug-in?
O Auto PNR Retention foi um plug-in desenvolvida para adicionar o segmento de retenção
dentro da reserva de forma automática.

Proposta
Adicionar o segmento de retenção de forma automática, eliminando erros ou um processo
manual durante o trabalho.

Instalação
O Auto PNR Retention está disponível para instalação no Marketplace.
Feche o Smartpoint antes de iniciar a instalação.

Configuração
•

Depois de instalado, deverá ser feito uma configuração básica para determinar o tempo
necessário para a retenção do PNR.

Modo clássico:
1. Clicar em TOOLS/FERRAMENTAS
2. Escolher a opção PNR Retention Default Settings

Page 4

Modo Flex:
1. Clicar na chave
2. Escolher a opção PNR Retention Default Settings
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Esta ferramenta vem automaticamente configurada para criar um seguimento de retenção para
337 dias após a data de criação da reserva, caso não haja mais seguimentos ativos ou 3 meses
depois do último segmento voado. Indicamos deixaras duas opções selecionadas.
Ou você pode deixar somente uma opção selecionada sendo elas:
- Retenção de 90dias após o último trecho voado (máximo de 180 dias)
- Retenção de 337 dias a partir da data de criação da reserva (máximo de 337 dias) se não tiver
seguimentos ativos.
E na última linha você irá visualizar qual será o texto que será apresentado dentro da Retenção.O
texto automático é o KEEP PNR ALIVE. Esse texto pode ser alterado de acordo com o desejado.

O agente deverá configurar e depois salvar as mudanças clicando em “Save Setings”.
“Salvo com Sucesso!! Por favor reinicie o Smartpoint caso você tenha feito alguma alteração.”
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Automatizando o segmento de retenção
O segmento de retenção será inserido assim que você der ER na reserva.
Quando a reserva for finalizada com o comando ER um segmento de retenção será inserido
automaticamente.
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