Referência
Reserva de carros Movida

Galileo
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Galileo by Travelport
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.

Revisão – Setembro /2019

Travelport – São Paulo/Brasil
Elaborado e revisado por:
Depto. De Treinamento
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NOÇÕES BÁSICAS

Para efetuar uma reserva de carro, devemos definir primeiramente:
• Local de retirada do veiculo
• Saber as datas da locação
• Se a venda será para tarifas públicas ou negociadas

Formato para identificar as lojas da locadora disponíveis em determinada cidade:
CAISAO/MO
(Car Information em SAO, para MOVIDA

Escolhida a loja (vamos usar a loja da linha 2), acessamos os detalhes da loja com o formato
abaixo:
CAD2
(Car Detail para a linha 2 – Loja SAOC04)
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BUSCA DE DISPONIBILIDADE
O formato para digitar no Galileo e obter uma busca padrão de tarifas da Movida é:
CAL20NOV-21NOVGRU/ARR-10A/DT-10A/MO

Todos os links verdes na resposta do comando são clicáveis para ver os detalhes da loja, tarifa,
fotos dos carros, etc.

O comando padrão de disponibilidade acima SEMPRE retornará as tarifas mais baratas
primeiro, em lojas de AEROPORTO.
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DISPONIBILIDADE COM TARIFA ACORDO E OPCIONAIS.

VENDA POR COMANDO NA TELA
Primeiramente, nominar o PNR.
Com a consulta de disponibilidade já efetuada, para vender o carro da linha 03 de uma tarifa
pública digite:
01A3 e adicione os complementos adequados abaixo:
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VENDA ATRAVÉS DO SMARTPOINT

1- Abrir o menu PNR e criar informações do cliente

2- Na tela abaixo, preencher os campos obrigatórios (com * vermelho)

Lembrando que no campo prazo (Emissão de Bilhete), colocar “ T ” - Indicando que não haverá
prazo.
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VENDA ATRAVÉS DO SMARTPOINT

Disponibilidade

1- Abra o menu PESQUISAR ➔ Pesquisa de disponibilidade de carros

2- Preencha as informações de busca em destaque abaixo e clique em PESQUISAR

O campo “Local de Retirada” é opcional. Em branco, busca lojas de aeroporto. Selecione
algum valor caso queira buscar loja que NÃO seja no aeroporto
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VENDA ATRAVÉS DO SMARTPOINT

1- Após a resposta na tela, escolha a opção para venda clicando no valor da tarifa.

2- Confira os dados da tarifa negociada e clique em Advanced Sell.
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VENDA ATRAVÉS DO SMARTPOINT

1- Confira as informações vinda da pesquisa e complete as demais para a venda. Nesta
tela coloque se aplicáveis informações como – equipamentos especiais, dados de
faturamento, etc.
No final da tela, clique no botão em azul - CARRO (S) DA VENDA

Confira as informações antes de fechar o localizador.
Dúvidas sobre política, serviços e condições comerciais – contate o representante da
locadora.
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