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 متقاضی گرامی، 

به شرح زیر به اطالع  وسر گرفتن سیستم رزرواسیون آمادئاختیادر و مراحل  بدینوسیله شرایط ،ضمن عرض تشکر از انتخاب شما

 میرساند:

 ."هما"هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران   (Gabriel)گابریلسیستم رزرویشن  دارا بودن -1

  ."هما"از سوی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  دور تلکس واچریص مجوز صدور بلیط خارجی و یا دارا بودن -2

 .در اختیار داشتن کارمند فروش با مدرک دوره رزرویشن آمادئوس -3

 را دنبال کند:متقاضی می بایست به ترتیب مراحل ذیل  شرایط فوقمهیا بودن در صورت 

 .جهت دریافت تائیدیه( 121-64422624-22)"هما"هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  GDSواحد با تماس  -1

 .(3داخلی  121-42741)به واحد پشتیبانی آمادئوس ایران "هما"هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  تائیدیهپیگیری ارسال  -2

 .دفتر خدمات مسافرتی مشخصات ارسال فرم تکمیل ومراجعه به اکسترانت آمادئوس ایران جهت  -3

www.amadeusiran.net  Travel Agency Profile 

  .عضویت درخواست ارسالهمچنین  واکسترانت آمادئوس ایران عضویت  راهنما و قوانینمطالعه مراجعه به اکسترانت جهت  -6

 www.amadeusiran.net  Extranet User Guide & Conditions  

 دوره ای متناسب باجهت آگاهی از هزینه  ، ورود به اکسترانتاز طریق پست الکترونیک و گذرواژه کاربریپس از دریافت حساب  -2

 نوع محصول درخواستی و تعداد ترمینال موردنظر. 

www.amadeusiran.net  Order Forms  Amadeus Selling Platform 

توصیه می گردد درخواست  ماه های میالدی می باشد.نحوه محاسبه هزینه ترمینالهای آمادئوس بر اساس  نکته مهم:

باشد یک روز به پایان ماه میالدی مانده فقط اگر هنگام درخواست زیرا  میالدی ارسال نمایید. خود را در ابتدای ماه

 د. هزینه کل آن ماه محاسبه می گرد

 جهت بارگذاری تصویر رسید بانکی و ارسال نهایی درخواست مورد نظر.  ورود به اکسترانت  ،پرداختپس از  -4

www.amadeusiran.net  Order Forms  Amadeus Selling Platform 

 .به دفتر آمادئوس ایرانبانکی )ممهور به مهر آژانس(  اصل رسیدارسال  -7

  (.4پس از ثبت نهایی درخواست)مرحله سه روز کاری حداقل  (CID)دریافت شناسه ترمینالورود به اکسترانت جهت  -4

www.amadeusiran.net  My Products & Solutions  Amadeus Selling Platform 

 با تشکر                            

  آمادئـوس ایـران                               
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