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 اي اكسترانت آمادئـوس ايـرانـموضوع: معرفي قابليت ه

 مسافرتي شركت هاي خدمات /مديران محترم عامل دفاتر

 و احترام،   با سالم

ارايه اطالعات مفيد و گزارشات كاربردي، همچنين برقراري           ميالدي با هدف  2013آمادئوس ايران در سال 

 ي جديدي تحت عنوانـاه اطالع رسانـي، اقدام به راه اندازي پايگـات مسافرتـر خدمـاتـر با دفـتارتباط  سريع تـر و به روز

 نموده است. www.amadeusiran.netدرس به آ اكسترانت آمادئوس ايران

مي توانند با ورود به حساب كاربري دفتر خود در اين پايگاه از اطالعات در حال حاضر مديران دفاتر خدمات مسافرتي 

 بخش هاي مختلف به شرح ذيل استفاده نمايند:

1- Sales Statistics : 

هر مـاه در اين بخش در دسترس مي باشد.                 )Air Bookingsي (ـهواي هـايسگمنت هاي مسيرگزارش فروش 

با كليك بر روي هر ماه ميالدي جزييات فروش آن ماه به تفكيك شركت هاي هواپيمايـي از بيشترين  به كمترين نمايش 

  وAmadeus Ticket Changer ئـوس مانند ت آمادمحصوالسـايـر همچنين در صورت استفاده از داده مي شود. 

Amadeus e-Power  ام به تفكيك ماه قابل نمايش مي باشدتراكنش هاي انجام شده هركدگزارش هاي. 

 

2- Financial Status: 

 ات نرخ گذاري  ـي شده است. جزييـش پيش بيندر اين بخهمراه جزئيات  به اده ـت مورد استفمحصوالي ـات مالـگزارش
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محصول در دوره جاري به همراه نوع، تعداد و يا تراكنش هر محصول به تفكيك ماه و همچنين وضعيت بدهكاري يا 

 بستانكاري و باالنس مالي در اين قسمت در نظر گرفته شده است. 

3- Order Forms:  

هر  روش قيمت گذاري وقابل عرضه توسط آمادئوس ايران به همراه توضيحات در اين بخش فهرست محصوالت 

به استفاده از هر يك  از محصوالت و يـا در صورت تمايل  در دسترس مي باشد.  دوره هاي شش ماهه  درمحصول 

  اعمال تغييرات در تعداد و نوع محصوالت جـاري مي توانيد از فـرم هاي ثبت سفارش  استفاده نماييد.      

4- My Products & Solutions:  

و جزييات تمامي محصوالت و راهكارهاي مورد استفاده خود را مشاهده فهرست  بخش شما مي توانيد با رجوع به اين

 نماييد. 

5- Account Setting:  

آن مي توانيد از اين بخش استفاده نماييد. همچنين  تغيير) و يا تمايل به Passwordگذرواژه(در صورت فراموش نمودن 

 شماره تلفن، فاكس، آدرس و غيره قابل مشاهده مي باشد.  خود مانند اطالعات دفتر خدمات مسافرتي

 

در صفحه اصلي  ) ننموده اند، User Nameشايان ذكر است  براي دفاتري كه هنوز اقدام به دريافت شناسه كاربري (

) Extranet User guide and conditions( ستفاده از اكسترانت نحوه درخواست، شرايط و ضوابط  ااين پايگاه 

 در دسترس مي باشد. 

  اميد است با تعامل و دريافت نظرات شما بتوانيم خدمات مطلوب تري ارايه داده  و گام هاي موثرتري برداريم.

 با تشكر                                                                                  
 كاميار ايراني                                                                                 

 مدير آمادئوس ايران                                                                                   
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