
  
 به نام خدا

 "هما"ماه محاسبه نرخ  اسفندپاسخنامه 

 با سالم

و پیرو سواالت مطرح شده توسط   22DEC20از تاریخ HomaResبه  SITAاز “ هما”احتراماً با توجه به تغییر سیستم فروش 

 گردد:ارد ذیل جهت اطالع اعالم میدفاتر خدمات مسافرت هوایی در این خصوص ، مو

در صفحه اصلی و پس از ورود به  CREAT BOOKINGجهت مشاهده نرخ مسیرهای موجود در سیستم با انتخاب گزینه  – 1

تاریخ و ارز  نوع مسافر و و با انتخابمبدا و مقصد مسافرت  درجپس از  Fareدر قسمت توانید می،  Flight Search بخش

 مربوط به مسیر مورد نظر را مشاهده نمایید.  حال حاضر و گذشته کلیه نرخهای ،مورد نظر

 
 

مسافرت درج گردد.  مبدا و مقصد نهاییبایست به هنگام جستجوی پرواز می On-Addجهت صدور بلیت به صورت  – 2

و کالسهای پروازی موجود در مسیر در مسیر داخلی  ( V )با انتخاب کالس پروازی  صرفاً،پس از نمایش پروازهای موجود

الزم به ذکر است که  نماید.را به صورت خودکار اعمال می  Add-Onسیستم نرخ و شرایط نرخی مربوط با قوانینخارجی، 

و  نرخ ،Multi Cityبه صورت و یا جستجوی پروازهای داخلی  داخلیخاب سایر کالسهای پروازی در مسیر در صورت انت

  شد. محاسبه و اعمال خواهد One Way)به صورت ( مجاز همراه مسافر در هر کوپن پروازی جداگانهو بار  شرایط نرخی

در بخش  و Othersدر قسمت  ،جهت صدور بلیت برای شهروندان ارشد الزم است به هنگام جستجوی پرواز -3

SeniorCitizen .تعداد مسافران شهروند ارشد را وارد نموده و سپس اقدام به جستجو نمایید 

 
گردد.  درجصفر عدد  Adultباشد الزم است مقابل گزینه : در صورتی که تنها یک مسافر به صورت شهروند ارشد نکته * 

 گیرد.در نظر می Senior Citizen و  Adultتعداد مسافرین را مجموع گزینه های در غیر این صورت سیستم 

در بلیتهای بین المللی به صورت  No-Showهزینه های تغییر تاریخ/استرداد و محاسبه مبنای گردد یادآوری می مجدداً – 4

Per Segment بابت هر کوپن پروازی  هزینه های مربوطه بلیت،باشد به این صورت که به هنگام هرگونه تغییر یا استرداد می

 گردد.به صورت جداگانه اعمال می

، محل توقف  Stopsبر روی عدد درج شده در قسمت  mouseتوانید با نگه داشتن نشانگر در پروازهای دارای توقف می -5

 را مشاهده نمایید. 
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)تاخیر/تعجیل/ابطال/تغییر نوع  است ابتدا پس از بررسی علتدر رزرو مسافر الزم        قرمز  Alertدر هنگام مشاهده  -6

ب رویه و مقررات م/1221)با رعایت شرایط بخشنامه شماره اطالع رسانی الزم به مسافران انجام گردد ابتدا (،و... هواپیما

در  الزمتوضیحات  ، پس از درج Alertsبا کلیک بر روی عالمت قرمز و ورود به قسمت  و پس از تائید مسافر بازرگانی(

 اقدام نمایید. ید آن ئنسبت به تا  Accept Disruption با استفاده از گزینه و  Noteقسمت 

 
 

 
امکان تغییر به وضعیت قبلی نبوده و  ،به رنگ سبز Alertو تبدیل   Accept Disruptionانجام : پس از نکته بسیار مهم*

هزینه های و دریافت و با در نظر گرفتن  بر اساس شرایط و مقررات بلیتپس از آن در صورت هر گونه تغییر کلیه محاسبات 

 گردد.میمربوطه انجام 

 ه داشتن نشانگرجهت مشاهده شرایط نرخی و میزان بار مجاز همراه مسافر در هنگام تشکیل رزرو، میتوانید با نگ – 7

mouse   بر رویFare Basis .یا کلیک کردن  بر روی آن از جزئیات نرخ مذکور مطلع گردید 

 
 

اطالعات پاسپورت را  Editتوانید پس از ورود به رزرو مسافر و از قسمت می مسافرجهت ویرایش اطالعات پاسپورت  – 8

 اصالح نمایید. مشاهده و
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9 – VOID  در محدوده المللی های بینبلیتNo-Show (24  در سیستم امکانپروازساعت مانده به زمان )باشد.پذیر نمی 

بایست حداقل به اندازه بهای بلیت در حال تعویض به هنگام تعویض بلیت میزان اعتبار دفتر می HomaResدر سیستم  – 10

پذیر التفاوت نرخ مربوطه باشد. در صورت کمتر بودن اعتبار دفتر از میزان ذکر شده تعویض بلیت امکانبه اضافه مابه

 باشد.نمی

خود نسبت به تعیین تکلیف تغییرات انجام شده در  Queueبا بررسی دقیق دفتر صادر کننده بلیت موظف است  – 11

پروازها و اطالع رسانی به موقع به مسافران اقدام نماید. در صورت عدم اطالع رسانی به موقع به مسافران، مسئولیت کلیه 

با کلیک بر روی گزینه   Queueجهت بررسی باشد. مشکالت و خسارتهای احتمالی به عهده دفتر صادر کننده بلیت می

Agent Queue  در صفحه اصلی و ورود به بخشQueue Management میتوانید با انتخاب عنوان مورد نظر در قسمت ،

Queue Type  و فیلتر کردن جستجو در قسمتهای مربوطه و در آخر با کلیک بر روی گزینهSearch   موارد ارسال شده به

Queue .را مشاهده نمائید 

 
 "در شعب داخل و خارج "هما"ویض بلیت در دفاتر فروش تع"

)در داخل و خارج(، به منظور محاسبه صحیح "هما"به هنگام تعویض بلیت قبل از شروع مسافرت در دفاتر فروش  - 12

کوپن پروازی انتخاب  پس از و Reschedule Segment و یا Reschedule گزینه استفاده ازبا ، بر اساس نرخ روزنرخ نوع 

انتخاب گردد تا سیستم بر اساس نرخ دفتر تعویض کننده بلیت بایست ، می Agent Overrideمورد نظر و ورود به بخش 

 روز، محاسبات را به صورت خودکار انجام دهد.

صحیح  ، به منظور محاسبه)در داخل و خارج("هما"در دفاتر فروش پس از شروع مسافرت به هنگام تعویض بلیت  – 13

مورد کوپن پروازی و  Reschedule Segment گزینه پس از انتخاب (Past Date)اولیه بر اساس زمان صدور بلیتنرخ نوع 

نوع نرخ انتخاب گردد تا سیستم بر مبنای  دفتر صادر کننده بلیت اولیهبایست می،  Agent Overrideو ورود به بخش نظر 

 محاسبات را به صورت خودکار انجام دهد. ،دریافت شده در زمان صدور
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