
 

 

 ها/دفاتر خدمات مسافرت هواییرکتمدیران محترم ش

رایط و مراحل در اختیار گرفتن ـسیـستم رزرواـسیون آمادئوس به ـشرح زیر    ـسیـستمـضمن قدردانی از ـشما بابت انتخاب   رزرواـسیون آمادئوس، ـش
 :می باشد

مه نظارت سـازمان هواپیمائی  ناه یک آئین(مجوز بند الف از مادارسـال مدارك الزم شـاملو    "هما"دارا بودن سـیسـتم رزرواسـیون    .۱
ــت کتبی و ارائ ــوري، درخواسـ ــمانت  هکشـ ــالمی ایران و ...) به واحد  ضـ   "هما" GDSنامه بانکی مکفی نزد هواپیمائی جمهوري اسـ

)46625182-46625428-021( 
 در اختیار داشتن حداقل یک کارمند فروش با مدرك دوره رزرویشن آمادئوس .۲

 )3داخلی    021-85760(هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران به واحد پشتیبانی آمادئوس ایران    GDSپیگیري ارسال تائیدیه واحد   .۳
 اکسترانت آمادئوس ایران مطالعه راهنما و قوانین عضویت   .۴

& Conditions User guide  →  www.amadeusiran.net 
 دفتر خدمات مسافرتی  تکمیل و ارسال فرم مشخصات .۵

 Travel Agency Profile  →  www.amadeusiran.net 
ایمیل   .۶ آدرس  به  ایران  آمادئوس  اکسترنت  به  نامه  دریافت    extranet@amadeusiran.netارسال  و    Usernameجهت 

Password   اکسترانت 

 ) 4داخلی    021- 85760آمادئوس ایران (   و پیگیري با واحد مالی   Contract  ورود به اکسترانت و تکمیل اطالعات شرکت/دفتر در قسمت  .۷
Contract Information  →  Account Setting  →  www.amadeusiran.net 

 موردنظر   ساینورود به اکسترانت جهت آگاهی از هزینه مربوطه با توجه به تعداد   .۸

Amadeus Sell Connect  →  Order Forms  →  www.amadeusiran.net 
کته مهم: نحوه محاسبه هزینه ر اساس ماه هاي میالدي می باشد. بدان معنی    Amadeus Sell Connect  محصول    ن ب

ک روز به پایان ماه میالدي  آن ماه محااست که  اگر هنگام درخواست ی شود. در نتیجه  مانده باشد هزینه کل  سبه می 
 می گردد درخواست خود را در ابتداي ماه میالدي ارسال نمایید.      توصیه

 ورود به اکسترانت و تکمیل و ارسال فرم درخواست مورد نظر   پس از پرداخت، .۹

the sign Request  → Support Customer  →  deusiran.netwww.ama 
or 

the sign Transfer  → Support Customer  →  www.amadeusiran.net 
 
 

کته مهم  .: ساین پس از پرداخت و ارسال فرم درخواست فعال می گرددن
 
 

 با تشکر                              
 آمادئـوس ایـران                         

 

http://www.amadeusiran.net/Files/Userguide_Conditions.pdf
http://www.amadeusiran.net/
http://www.amadeusiran.net/Account/AgencyRequest.aspx
http://www.amadeusiran.net/
http://www.amadeusiran.net/Account/EditAgencyProfile.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/UserAccount.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/Login.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/ProductsOrderForm.aspx?pid=17
http://www.amadeusiran.net/Account/UserAccount.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/Login.aspx
https://amadeusiran.net/Files/Sign/Request_the_Sign.pdf
http://www.amadeusiran.net/Account/UserAccount.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/Login.aspx
https://amadeusiran.net/Files/Sign/Transfer_the_Sign.pdf
http://www.amadeusiran.net/Account/UserAccount.aspx
http://www.amadeusiran.net/Account/Login.aspx

