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Todos os direitos reservados

Este material é de propriedade da Travelport e sua reprodução por quaisquer meios, total ou
parcial, não é permitida sem o consentimento por escrito da Travelport Brasil.

O presente guia de referência foi desenvolvido para o único propósito de treinamento e todos os
nomes de companhias aéreas, produtos, endereços e nomes de pessoas contidos neste
documento, são parte de um cenário completamente fictício ou de situações objetivando apoiar
esforços de treinamento.
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MÓDULO 3: EMISSÃO COM REEMISSÃO AUTOMÁTICA
• LINK DAS IMPRESSORAS
Ao iniciar um processo de emissão é necessário conectar-se devidamente às impressoras
instaladas em sua agência. Cada impressora tem um código composto por seis caracteres
alfanuméricos que chamamos de GTID (código de identidade de cada impressora). Note que na
imagem abaixo há a descrição de cada um dos GTIDS.
O seu terminal já poderá estar linkado às impressoras. Para se certificar disto, basta utilizar o
seguinte comando:
HMLD (Help Me Link Display)

Onde
CRT
TKT DEV
ITN DEV
MIR DEV
S

T
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GTID da máquina
GTID da impressora de bilhetes
GTID da impressora de itinerário e bilhete eletrônico
GTID da impressora de MIR ou Back Office
Status da impressora
U (UP)
- ativa, pronta para imprimir
D (DOWN) - não está ativa
Tipo de impressora
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• COMANDOS PARA LINKAR AS IMPRESSORAS
HMLM GTID DT
Ex: HMLMD52635DT

Comando para Linkar Impressora de bilhetes

HMLM GTID DIE

Comando
itinerário

para

Linkar

Impressora

de

Ex: HMLMD52636DIE
HMLM GTID DA
Ex: HMLMD52636DA

Comando para Linkar Impressora de MIR

HMOM GTID – U

Comando para mudar o Status da impressora
para UP

Ex: HMOMD52636-U
• RELATÓRIO DE BILHETES EMITIDOS
HMPR

Comando para verificar o relatório de
bilhetes emitidos no dia

HMPR/11FEB

Comando para verificar o relatório de
bilhetes em uma determinada data

HMPP/11FEB-14FEB

Comando para verificar o relatório de
bilhetes em um determinado período

• ACORDO INTERLINE
DT/AAR/DIS-AA

Comando para verificar a tabela de acordos
interline entre Cias aéreas.

AA = Cia Aérea
DT/IAT/DIS AA
AA = Cia Aérea
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• Campos básicos do comando de emissão

TKPDTD

Comando inicial de emissão

TKPDTDAD

Comando com back office (não obrigatório)

/Z1

Comissão (porcentagem)

/FINVOICE

Forma de pagamento

/TC12345

Tour code (não obrigatório)

/EBNONEND NONREF

Endosso e restrições (não obrigatório)

/S1.4

Seleção de segmentos (não obrigatório)

/P1

Seleção do item nominal (não obrigatório)

/CAA

Cia aérea validadora ( não obrigatório )

Exemplodedepagamento:
uma entrada completa:
Formas
TKPDTDAD/Z1/FINVOICE/TC12345/ EBNONEND NONREF/ S1-4/P1/CAA
FS
Cash
FINVOICE
Invoice
FGR
Órgão Governamental

Códigos dos cartões de crédito:
AX
CA
DC
VI

American Express
Credicard/Mastercard
Diners Club
Visa
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• Exemplo de forma de pagamento no cartão de crédito:
FAX1234567890123*D0218
*

*

*

*

*

* Validade do cartão (fevereiro de 2018)

*

* Bandeira e número do cartão (neste exemplo, American Express)

* Entrada de forma de pagamento
Obs.: O sistema pede autorização automaticamente
• Exemplo de entrada com código de autorização:
FAX1234567890123*D0218*A1234
*
* Código de autorização do cartão

• Solicitar Autorização Manual de Cartão de Crédito
JVVI4427806666666661/T2410.00/D1018/MBA
*

*

*

*

*

*

*

*

*

* M + o código da Cia aérea

*

*

*

* D + o mês e o ano da validade do cartão

*

*

* T + o valor total a ser autorizado

*

* Número do cartão de crédito com o código de duas letras da bandeira

* JV = Entrada inicial obrigatória
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• Emissão com Forma de Pagamento Faturado
Antes de começar o processo da emissão, abrir a reserva conforme abaixo:

Nota: Se não tiver tarifa arquivada conforme exemplo acima, utilizar comando:
FQCBA ou FQ – tarifar na classe em que a reserva esta confirmada
FQBBCBA ou FQBB – buscar a menor tarifa
Após a tarifa calculada, assinar e salvar a reserva.
R.SOLICITANTE/NOME DO AGENTE+ER
Este novo campo na reserva *FF indica que há tarifa arquivada:
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Entrada para emissão:
TKPDTD/Z0/FINVOICE

Obs.: este é o formato simples com as entradas obrigatórias:

Nota: após a entrada de emissão o sistema exibirá esta mensagem com a confirmação da emissão
do bilhete eletrônico e o localizador da reserva.
O Galileo fecha a reserva após a emissão do bilhete, mas basta clicar no localizador que aparece
em letras verdes acima para entrar novamente na reserva.
Ao entrar novamente na reserva após a emissão, nota-se dois campos novos indicando que o
bilhete foi emitido:
*HTI – exibe nome do passageiro/ número do bilhete/ valor total
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*HTE – exibe o bilhete emitido

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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• Emissão para + de 1 passageiro com forma de pagamento à vista

Temos esta reserva com 3 passageiros, sendo 1 adulto, uma criança e um infant. Podemos tarifar
todos na mesma máscara quando a forma de pagamento for à vista:
FQCAF ou FQBBCAF // FQ ou FQBB
Abaixo temos a reserva com a tarifa já arquivada, mesma máscara FQ1 para os 3 passageiros:
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Se a forma de pagamento à vista for a mesma para todos os passageiros, basta dar uma única
entrada e todos os bilhetes serão emitidos.
Exemplo com pagamento Invoice para todos os passageiros:
TKPDTDAD/Z0/FINVOICE

Se a forma para cada um for diferente, a entrada fica conforme exemplos abaixo:

1- Primeiro passageiro com pagamento Invoice:
TKP1P1/DTDAD/Z0/FINVOICE
* *
* * Passageiro 1
* Máscara 1
2- Segundo passageiro com pagamento no Cartão:
TKP1P2/DTDAD/Z0/FAX373900000000028*D0918*A123
* *
* * Passageiro 2
* Máscara 1
3- Terceiro passageiro com pagamento Cash:
TKP1P3/DTDAD/Z0/FS
* *
* * Passageiro 3
* Máscara 1
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Quando há mais de um bilhete emitido na mesma reserva e clicarmos na opção *HTE para
vermos os bilhetes emitidos, o Galileo mostrará uma lista conforme abaixo:

Basta clicar em uma das opções em verde para abrir o bilhete desejado:

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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• Para Emissão com Múltiplas Formas de Pagamento, usar a entrada
TMU
A principal finalidade do comando TMU (Ticket Modifier) é evitar solicitação de Translog, que
pode demorar até uma semana para obter uma resposta, para resolver casos de notas de débitos
(ADM) enviadas pelas empresas aéreas.
Todas as informações do campo de emissão como forma de pagamento e número do bilhete,
ficarão arquivadas junto da tarifa no campo *FF.
O grande segredo para deixar gravada uma máscara de emissão (TMU) é colocar o TMU no
lugar do TKP na entrada de Emissão.

Entrada para gravar a Máscara de Emissão TMU para pagamento cartão de
crédito parcelado ou duas formas de pagamento:
TMU1/DTD/Z0/FMR
*
* *
*
*
*
* *
*
* Forma de Pagamento = Múltiplos Recebimentos
*
* *
* Comissão 0%
*
* * Comando Obrigatório
*
* Número da tarifa arquivada (Mandatório)
* Ticket Modifier Update

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão

Galileo By Travelport

14

• Emissão Invoice + Cartão de crédito à vista
Entrada = TMU1/DTD/Z0/FMR
Nota: Após esta entrada o sistema exibirá a seguinte máscara para ser preenchida:
(o valor que aparece na máscara como a do exemplo abaixo é o valor total da tarifa com taxas de
embarque)

Preencher a máscara especificando o valor que está sendo pago como invoice e o valor que esta
sendo pago com o cartão de crédito e pressionar Enter logo após o valor da segunda forma de
pagamento:

Pressionar Enter após a segunda forma de pagamento.

Galileo By Travelport

15

Resposta do sistema:

Após receber esta confirmação, assine e feche a reserva:
R.NOME AGT+ER
A reserva retornará à tela. Para emitir o bilhete basta apenas digitar TKP e pressionar Enter:

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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• Emissão com Cartão de Crédito parcelado
Entrada: TMU1/DTD/Z0/FMR

Preencher a máscara com as informações do parcelamento:

Tarifa sem o valor das taxas: BRL3133.15
Número de parcelas: 04
Valor de cada parcela: BRL 783.29
Total de taxas: BRL 543.07
Primeira parcela + taxas (783.29 + 543.07) = BRL 1326.36
Valor restante (valor total do bilhete 3676.22 - a 1a parcela + taxas 1326.36) = BRL 2349.86
Código do plano: BA04
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Nota: o valor da parcela líquida entra na segunda linha sem o ponto que separa os centavos.
Resposta do sistema:

A reserva retornará à tela. Para emitir o bilhete basta apenas digitar TKP e pressionar Enter.
O TMU permite que os dados lançados na máscara da forma de pagamento fiquem registrado
na Reserva. Para checar os dados salvos, digitar a seguinte entrada:
*MR1/1
*
*
*
* Passageiro 1
* Múltiplos recebimentos da máscara 1

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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• Emissão com Cartão de Crédito parcelado + Invoice
Entrada com back office = TMU1/DTDAD/Z0/FMR

Preencher a máscara com as informações do pagamento:
Valor total do bilhete: BRL3676.22
Valor que o passageiro está pagando à vista: BRL 676.22 (igual ou superior ao total de taxas)
Número de parcelas: 06
Valor de cada parcela: BRL 500.00
Total de taxas: BRL 543.07
Valor restante (valor total do bilhete 3676.22 – invoice 676.22 - parcela 500.00) = BRL 2500.00
Código do plano: BA06

Nota: o valor da parcela fica o mesmo nas duas linhas porque as taxas entraram no invoice
Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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• Emissão Grupo de Crédito
Nota: Grupo de crédito é quando parcelamos a tarifa de 2 ou mais passageiros no mesmo cartão.
Para grupo de crédito, devemos arquivar a tarifa por passageiro conforme abaixo:
Na classe em que a reserva está confirmada tarifamos cada passageiro em separado:
FQCAZ/P1 ou FQ/P1
FQCAZ/P2 ou FQ/P2
Buscar a menor tarifa:
FQBBCAZ/P1 ou FQBB/P1
FQBBCAZ/P2 ou FQBB/P2
Desta forma duas máscaras foram criadas, uma para cada passageiro:

*FF

Galileo By Travelport

20

Entrada = TMU1/DTDAD/Z0/FMR

Nota: Temos que inserir a entrada acima para emitir um passageiro de cada vez:

Preencher a máscara com as informações do parcelamento do primeiro passageiro:

Tarifa sem o valor das taxas: BRL4772.59
Número de parcelas: 05
Valor de cada parcela do primeiro passageiro: 954.51 + 716.27 parcela pax 2 = BRL 1670.78
Obs.: Somar as parcelas de todos os passageiros para inserir o total da parcela do grupo
Total de taxas: BRL 243.95
Primeira parcela + taxas (954.51 + 243.95) = BRL 1198.46
Valor restante (valor total do bilhete 5016.54 - a 1a parcela + taxas 1198.46) = BRL 3818.08
Código do plano: AZ05
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Nota: Todo o cálculo é feito individualmente. O único valor que entra a soma de todos os
passageiros é na segunda forma de pagamento onde inserimos o total das parcelas do grupo.

Após, assinar e fechar a reserva, inserir a entrada para preencher os dados do segundo
passageiro:
TMU2/DTD/Z0/FMR
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Preencher a máscara com as informações do parcelamento do segundo passageiro:

Tarifa sem o valor das taxas: BRL3581.35
Número de parcelas: 05
Valor de cada parcela do segundo passageiro: 716.27 + 954.51 parcela pax 1 = BRL 1670.78
Obs.: Somar as parcelas de todos os passageiros para inserir o total da parcela do grupo
Total de taxas: BRL 192.92
Primeira parcela + taxas (716.27 + 192.92) = BRL 909.19
Valor restante (valor total do bilhete 3774.27 - a 1a parcela + taxas 909.19) = BRL 2865.08
Código do plano: AZ05

Após, pressionar Enter, assinar e fechar a reserva conforme abaixo:

Para emitir os bilhetes, digitar TKP:

Galileo By Travelport

23

Para emitir os bilhetes, digitar *FF para verificar os bilhetes emitidos:

Note: Outra alternativa é utilizar o script de emissão
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Como há duas máscaras gravadas, utilize as seguintes entradas para visualizar os dados da
forma de pagamento:
*MR1/1 – Múltiplos recebimentos da máscara 1 do passageiro 1
*MR2/2 – Múltiplos recebimentos da máscara 2 do passageiro 2

• Cancelar / Voidar E-TKT
Só poderemos cancelar um bilhete eletrônico até às 23h59min do mesmo dia da emissão. No dia
seguinte somente poderá ser feito o pedido de reembolso.
Estes dois campos indicam que existe um bilhete emitido nesta reserva:

Você pode digitar o comando *HTI ou simplesmente clicar no ícone onde teremos um histórico
simples da emissão e saber se o bilhete está ativo ou cancelado:
Ex: bilhete ativo

Comando para cancelar/voidar o bilhete: TRV/0749902272092

Resposta:
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Ex: bilhete cancelado no *HTI

Se abrirmos o bilhete com a entrada *HTE, podemos ver que o Status do voo está VOID:

/0S1 - Comando para cancelar tarifa arquivada que possua bilhete emitido.
FF1@R - Comando para restaurar tarifa calculada
Nota: Ao restaurar uma tarifa, o agente estará perdendo a garantia da tarifa calculada. Esse
comando é mais aconselhável, caso tenha construído uma máscara da tarifa que também não tem
garantia para emissão.
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REEMISSÃO AUTOMÁTICA
Funções não suportadas
As funcionalidades não suportadas pelo Rapid Reprice da Travelport incluem:
•
Processamento automático da reemissão quando uma mudança involuntária é
realizada em um itinerário
•

Bilhetes emitidos para empresas aéreas não participantes do programa

•

Bilhetes de “net remit”

•

Registros de reserva G/ grupo

•

Trechos em lista de espera

•
O Rapid Reprice processa tarifas privadas excluindo as que foram registradas no
ATPCO e que foram marcadas via APF ou Net Fare manager (gerente de tarifa base) ou
então tarifas privadas carregadas diretamente na APF
•

Tarifas de “round the world” (volta ao mundo)

Iniciando o programa
Recupere a reserva.
Faça as alterações desejadas no itinerário. Cancele os trechos que não são mais desejados e
reserve os voos desejados sem concluir a transação.
Se os resultados de reemissão não forem aceitos, você pode ignorar pois a Reserva Original não
terá sido alterada.
Novo itinerário:

Vá para Tools (Ferramentas) – Rapid Reprice da Travelport ou #RR no Smartpoint.
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Selecione o método de tarifamento;
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Buscar tarifa mais barata
disponível.

Buscar tarifa de acordo
com a classe do PNR

Buscar tarifa com menos
restrição

No campo Descripition, caso o passageiro não seja adulto (ADT), você deverá procurar o tipo de
passageiro, associando com o nome de cada um. Por exemplo, caso tenha uma criança
acompanhada selecione o nome do passageiro e procure no campo descripition o PTC CNN.

Seleção de Trechos
Mantenha os voos selecionados, apenas desmarque este item caso tenha voos parcialmente
realizados e os trechos utilizados ainda aparecem na exibição do registro da reserva, ou quando
novos trechos foram adicionados enquanto antigos ainda não foram deletados.

Taxa de alteração
Mencione o método que a cia aérea utiliza para a coleta da multa.

Taxa- Após selecionar esse item, é obrigatório acrescentar o código da taxa usado pela empresa
aérea.
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EMD-S - É responsabilidade do usuário verificar se a empresa aérea possui EMD para taxas de
alteração. Isso pode ser verificado no My Travelport. Caso a taxa de alteração tenha de ser
cobrada como um EMD-S, o usuário deve selecionar "Issue Now" (Emitir Agora) quando a
opção para emissão do bilhete aparecer. Isso ocorre porque o EMD-S está associado com o novo
número do bilhete e, dessa forma, só poderá ser emitido em conjunto com o novo bilhete.
Outros - Esta opção é selecionada quando outro método, além do TAX ou EMD-S, será usada
para cobrar a taxa. Essa opção também é usada quando uma taxa de alteração tiver que ser
adicionada manualmente pelo agente à nova tarifa armazenada como uma sobretaxa Q. Quando
"Other" (Outros) for selecionado, a Taxa de Alteração será exibida somente na tela de resposta.
A Taxa de Alteração não será processada pela aplicação.
Observação: Cada empresa aérea tem suas regras para cobrança de taxas de alteração. Por
favor, verifique com a empresa aérea como desejam que a cobrança da taxa de alteração seja
feita.
Ao selecionar EMD-S, deve-se verificar se a empresa aérea está configurada para processar
EMD-S antes de seguir adiante com o Rapid Reprice.
Tarifa Calculada
Caso sua agência tenha algumas tarifas especiais de empresas aéreas a serem calculadas, há três
opções:

Valor da tarifa com desconto antes de taxas (FA)
Tarifa com desconto com percentual (RP)
Aumento de tarifa pelo valor base (IF)
O preenchimento padrão é em branco.
Tarifas Privadas

Tarifas Privadas serão processadas desde que sejam de empresas aéreas, registradas na ATPCO
pelas empresas participantes, e que incluam dados Cat 31.
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Empresas Participantes
O usuário pode acessar o link para ver uma lista com todas as empresas aéreas participantes do
Rapid Reprice da Travelport. Ao selecionar essa opção, o usuário é direcionado para a lista mais
recente no My Travelport.

Substituição da moeda
Atualmente essa opção está disponível somente para o mercado Romeno.
Clique em “Continue” (Continuar). A aplicação do desktop irá coletar os dados originais de
emissão para cada passageiro dos ETRs, assim como os novos dados de itinerário. Em seguida,
a solicitação de tarifamento será procesada .
Tela de Resultado do Rapid Reprice

O Rapid Reprice da Travelport irá aplicar as Regras da Categoria 31 para a(s) tarifa(s) do bilhete
original, analisar a alteração solicitada e exibir os resultados. Os resultados exibidos nessa tela
incluem:
• A tarifa base original (e a tarifa EQV, caso aplicável)
• As taxas totais cobradas no bilhete original
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• A nova tarifa base
• O valor total de taxas aplicável à nova tarifa
• Quaisquer valores de Cobranças Adicionais ou Reembolso (o título do
campo muda de acordo com a situação)
• Neste exemplo, a taxa de alteração, que será cobrada como EMD-S no
novo bilhete, é exibida como um valor total de Change Fee incluindo todos os
passageiros.
• O valor da taxa de alteração
• Método de cobrança da taxa de alteração conforme indicado pelo usuário
na tela de solicitação
• PCC e quaisquer Códigos de Conta aplicáveis
• Opção de tarifamento conforme indicado pelo usuário na tela de
solicitação
• A solicitação de tarifamento foi configurada como "Price as Booked"
(Preço conforme Reservado), portanto não há reagendamento.
• Informações de renúncia a direitos
• Informações completas sobre Bagagens Permitidas
• Informações completas (para cada passageiro) poderão ser exibidas
clicando-se no botão "Details" (Detalhes).Recomenda-se antes de seguir com
a alteração de verificar o campo Details para verificar taxa adicional, valor
individual dos passageiros,etc.
Para continuar, mencione o nome do consultor no campo Receive From e clique em Continue
Na próxima tela, mencione os modificadores antes de reemitir como; comissão, endosso (caso
necessário), tour code (caso necessário), IT (caso necessário).
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Clique em Issue Now
Na próxima tela, mencione como será pago a diferença de tarifa do primeiro passageiro;

Ao gerar para todos os passageiros, o sistema mostrar a mensagem de reemissão concluida com
sucesso.Clique em OK

Ao finalizar a reemissão, como o método de Change fee mencionado foi EMD, o sistema
mostrará a tela de emissão do EMD para a multa.
Note:
o campo RFI Sub Code com o código utilizado pela cia aérea virá automaticamente. Clique em
OK.

Galileo By Travelport

33

Na próxima tela, mencione a forma de pagamento do EMD-S de multa para o primeiro passageiro.

Galileo By Travelport

34

Clique em OK e será gerado o EMD-S de multa para o primeiro passageiro.Faça o mesmo processo para
os demais passageiros.

Aparecerá uma tela com a informação da linha de segmento que será adicionada no PNR com a
penalidade cobrada. Clique em EXIT.

Atualizar o PNR.
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