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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.
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Travelport – São Paulo/Brasil
Elaborado e revisado por: Depto. De Treinamento
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Involuntary Change (INVOL/FOP)

Involuntary change é um plugin para efetuar reemissões involuntárias.
Para realizar a reemissão siga os passos abaixo:

Verifique a alteração realizada pela cia aérea comparando os novos trechos com o bilhete
original.

Confirme as alterações com o comando @ALL ou localize um novo voo através da
disponibilidade aérea.

Digite INVOL/FOP e o script será inicializado
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*** Caso a Cia Aérea informe que no campo endosso deverá ser preenchida com outra
informação diferente da padrão do sistema, junto ao comando deverá ser colocado /W e a
frase obrigatória da cia. EX: INVOL/FOP/W texto livre
Desta forma no campo de endosso e restrição, será acrescido o texto informado pela empresa
aérea.
Será apresentado uma mensagem de alerta “Máscara tarifa e TMU já foram gravadas! Verifique
a data antes de Reemitir”. Clique em Ok.

A tarifa foi gerada automaticamente, os detalhes são apresentados no botão *FF. Verifique se
todas as informações estão corretas.
A letra “I” antes do início da construção tarifária representa a Reemissão Involuntária.
O Endosso é adicionado automaticamente pelo plugin Invol.
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Digite TKP para finalizar a Reemissão

Nota: Verifique diretamente com a cia aérea se é necessário inserir informação de Tour Code
e/ou Endosso, caso seja necessário adicione as informações conforme solicitado pela cia:
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O sistema irá apresentar a informação que o bilhete foi reemitido. Clique sobre o localizador
para abrir a reserva.

Reserva alterada e reemitida. Para abrir o bilhete original clique sobre *TE001 o bilhete
aparecerá com o status EXCH. Para abrir o novo blilhete clique sobre *TE002.
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O bilhete reemitido aparecerá com o status OPEN. No campo Total você verá que o bilhete foi
reemitido sem custo (NO ADC), pois foi uma reemissão involuntária.
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