REPRICING MODULE
אפליקציה הבודקת תמחור למסלול שהוזמן ע"י סוכן הנסיעות ,סורקת את המערכת ומתריאה או
משנה את ההזמנה לזולה יותר במקרה שבו זמינות מקומות מתאפשרת.
התהליך מאפשר הזמנת מחלקות זולות יותר ותמחור ההזמנה .
התראה במייל SMS ,או ו  Qשל הסוכן.
באמצעות מערכת זו ניתן פיתרון אטרקטיבי ונוח ,ומשחרר את הסוכן מתהליך החיפוש הידני.
בכדי להעביר הזמנה חדשה למערכת הסריקה ,יש להכנס למערכת :
לכניסה למערכת יש לרשום את המילה )guy (enter
יוצג המסך הבא:

במסך זה יוצגו השדות הבאים:
-SUBMIT NEW PNRיציג את ה  PNRאותו נרצה לשלוח לבדיקה.
במסך זה צריך:

 .1לבחור אם לשנות מחלקות בהזמנה או רק לקבל התראה – Allow rebook
 .2במידה ונרצה שחפוש המחירים יהיה גם על מחירים מיוחדים יש ללחוץ על
CORP CODE
- Notification type .3למלא את אופן ההתראה ופרטי המייל ו/או הפלפון.
 .4ללחוץ על Submit Request
 .5פעולת ה REBOOK -לטיסה ספציפית ע"י סימון קטע הטיסה ולחיצה על

על יד ה-

ו

** ניתן לבחור סגמנטים מסויימים מההזמנה ע"י לחיצה על הסגמנים הרצויים
** ניתן לבחור סכום מינימום להתראה או שינוי.
במידה והמחיר נמוך בהפרש של הסכום שנרשם המערכת לא תשנה או תתריע.

הסבר השדות
-ALLOW REBOOKשדה חובה בו יציין הסוכן אם מאשר /לא מאשר ( )yes/noתמחור ושינוי מחלקות
ההזמנה בטיסות.
-CURRENT PRICEמחיר ההזמנה הקיימת )(FXX
-LOWEST PRICEהמחיר הנמוך ביותר הקיים במערכת ()FXL
-NOTIFICATION TYPEמספר אפשרויות להתראה על שינוי בהזמנה:
SMS, QUEUE, EMAIL
EMAIL AND QUEUE
SMS AND QUEUE
–END DATEבדיקת ה מחיר תעשה עד יום לפני היציאה.
-CORP CODEניתן להוסיף מספר חברה.
כברירת מחדל יסומן שדה ה-
ניתן להסיר הסימון משדה זה והמערכת תבצע בדיקה והשוואה בין מחיר עסקי למחיר מערכת.
במידה ולא הוסר הסימון תבדוק המערכת מחיר עסקי נמוך הקיים במערכת.
להזנת הנחת  - corporateללחוץ על ה

- MINIMUM PRICE DIFFהפרש בין המחיר המקורי לחדש.
-INCLUDE BAGGAGEביצוע פעולת התמחור כולל כבודה.

Pending PNRs
– Pending PNRsיציג הזמנות שנשלחו לאפליקציה
או
כאשר נכנסים להזמנה אשר כבר נמצאת באפליקציה ,פתיחת האפליקציה תפנה ישירות לחלון בו
ההזמנה נמצאת.
-PENDING PNR

לחיצה כפולה על השורה תעביר אותנו למסך בו ניתן לבטל או לשנות את החיפוש.

.1
.2
.3
.4
.5

ניתן להוסיף חיפוש לפי מספר הזמנה
ניתן לשנות אימייל או פאלפון
ניתן לשנות מהתראה לשינוי או ההפך
ניתן להפסיק את התהליך
ניתן לצפות בסיבות ה ERROR -בזמן התמחור.

הודעות שגיעה נפוצות:
המערכת לא מוצאת מחירים
Error Description : NO FARE FOR BOOKING CODE-TRY OTHER PRICING
הזמנה מבוטלת

OPTIONS Error Description : NEED ITINERARY

Successful PNRs
חלון זה יציג את כלל ההזמנות שנשלחו לבדיקה ותומחרו במחיר הנמוך יותר מהמחיר הראשוני.
במסך זה ניתן לקבל מידע על המחיר שהיה ,המחיר החדש והפרש בין המחירים.

.

Unsuccessful PNRs
דו"ח הזמנות שעברו באפליקציה ועבורן לא נימצא מחיר נמוך יותר

