معرفی و نحوه درخواست اکسترانت آمادئوس ایران
آمادئوس ایران با هدف برقراری ارتباط سررری تر و ب روزتر با دفاتر خدمات مسررافرته هارارا اقداب بر راا اادازی یایهاا اع ر رسررااه
جدیدی تحت عنوان اکستراات آمادئوس ایران ااودا است.
در این یایهااا بخش های مختلفه حاوی اع عات الزب برای تعامل با مدیران دفاتر خدمات م سافرته و کاربران آمادئوس ییشبینه
شدا ا ست .یره از این موارد بخش ح ساب کاربری ا ست کر شامل اع عات ویژا هر دفتر مهبا شد .د ستر سه بر این بخش فقط با
شناسر کاربری و رمز عبور مخصوص هر دفتر خدمات مسافرته امرانیذیر است.
مدیران دفاتر خدمات مسافرته برای داشتن دسترسه کامل بر حساب کاربری خود در اکستراات آمادئوس ایرانا مهبایست یس از
مطالعر کامل قوااین مربوط بر اکستراات آمادئوس ایران (در ادامر آمدا است)ا درخواست خود را مطابق ااوار ذیل بر روی سربرگا
با امضررای مدیر عامل و مارور بر مرر دفتر خدمات مسررافرته تریر ااودا و اامر اسرررن شرردا را برای آمادئوس ایران بر اشررااه
الرتروایره  extranet@amadeusiran.netارسال ااایید.
دقت فرماییدا اامر حتاا از اشااه الرتروایره کر در متن آن معرفه گردیدا استا ارسال گردد.
آمادئوس ایران یس از دریافت اامر دفتر خدمات م سافرته و برر سه اع عاتا شنا سر کاربری و رمز عبور الزب برای د ستر سه بر
حساب کاربری مخصوص دفتر خدمات مسافرته را بر اشااه الرتروایره معرفه شدا ارسال خواهد کرد.

مدیریت آمادئوس ایران
با س ب
خواه شاند ا ست ا سبت بر تخ صیص شنا سر و رمز عبور اک ستراات آمادئوس ایران بر این دفتر خدمات م سافرته
اقدامات الزب معاول گردد.
بدیره استا قوااین و مقررات عضویت در اکستراات آمادئوس ایران را مطالعر و آن را یذیرفتر اب.

نام ثبت شده دفتر خدمات مسافرتی:
پست الکترونیکی مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
مهر و امضاء

قوانین عضویت در اکسترانت آمادئوس ایران
 .1اکسررتراات آمادئوس ایرانا عبق قوااین جاروری اسرر مه ایرانا قوااین جرائا اینتراته و مواوعری قوااین و مقررات توارت
الرتروایره فعالیت مهاااید و کاربران محترب آن موظفند هیچگوار مطالب سرریاسرره و یا م ایر با شررئواات اخ قه و مذهبه
کشور ایران را در این وب سایت قرار ادهند .در صورت اثبات این امرا شناسری کاربری این افراد ل و شدا و تبعات این موضور
ایز بر عردای خود ایشان خواهد بود.
 .2کاربر حق درج اع عات شخص دیهری غیر از خود را جرت عضویت اداشتر و تعرد مهاااید اع عات درج شدا در اکسترااتا بر
صورت صحیح وارد شداااد .در صورت ورود اع عات ااقص یا اادرستا مسئولیت عواقب بعدی این عال بر عردا کاربر مهباشد.
 .3اع عات موجود کاربران در اکستراات کام ً شخصه مهباشد؛ لذا جرت حفظ حریا اع عات شخصه کاربرانا کاربر باید تعرد
اااید تا عامل ت ش جرت هک کردن هر گوار اع عات موجود در سایت ابودا و هیچگوار معاوات و یا م شارکته با ا شخاص
حقیقه و یا حقوقه در این امر اداشررتر باشررد .ضرراناً کاربر تعرد مهاااید کر هر گوار اع ر از توسررل بر هک کردن اع عات
توسط شخص و یا موسسری دیهر را در اسرر وقت بر صورت مرتوب بر اع ر آمادئوس ایران برسااد.
 .4کاربر تعرد مهاااید هرگوار ت ییر در م شخ صات خود را در ا سرر وقت بر صورت مرتوب بر اع ر آمادئوس ایران بر سااد .در غیر
اینصورتا اکستراات آمادئوس ایران هیچگوار مسئولیته در قبال تبعات ااشه از عدب صحت اع عات موجود اخواهد داشت.
 .5در صورت ت ییر در مدیریت دفتر خدمات م سافرته م سئولیت ااتقال شنا سر کاربری بر مدیریت جدید و ت ییر رمز عبور بر
عردا دفتر خدمات مسافرته بودا و آمادئوس ایران در این رابطر هیچهوار مسئولیته اخواهد داشت.
 .6کاربران باید از ساخت بیش از یک شناسری کاربری در وبسایت خودداری ااایند.
 .7هیچ محتوا یا اع عاته از اکسررتراات را با اسررتفادا از هر اور روباتا اسرررایدرا اسرررریرتا یا سررایر ابزارهای خودکار یا هرگوار
فرآیند دسته بر هر هدفها بدون مووز کتبه آمادئوس ایرانا دسترسها ماایتور یا کره اناایید.
مسئولیت تاامه فایلرا و یا تصاویر و  . . .کر از عریق سایت رد و بدل میشواد بر عردا کاربر فرستندا میباشد و سایت در قبال
این گوار م سائل هیچ تعردی در زمینر سالا بودنا ویرو سه ابودن آارا و غیرا ادارد .یی شنراد مه شود حتاا یس از دریافت
فایلرا و  . . .آارا را قبل از استفادا توسط ارب افزارهایه کر کار ویروسیابه و اسرن فایلها را بر عردا دارادا چک ااایید.
 .8اکستراات آمادئوس ایرانا اع عات کاربران را با هیچ مواوعری دیهری بر اشتراک اخواهد گذاشت و مراج ذیص ح فقط در
صورت موارد مصرح در قااونا امران استفادا از این اع عات را خواهند داشت.

تکمیل پروفایل دفتر/شرکت خدمات مسافرتی
دفاتر خدمات مسافرته برای شرور ثبت درخواست خودا باید ابتدا مشخصات دفتر/شرکت خود را در قسات Travel Agency Profile

کامل ااودا تا اع عات برای واحد فنه-ماله ارسال گردد:

راهنمای استفاده از اکسترانت آمادئوس ایران

 ورود به حساب کاربری
دفاتر خدمات مسافرته برای مشاهدا اع عات کاربری خودا باید از شناسر کاربری و رمز عبور منحصربرفردی کر آمادئوس ایران در
اختیار شان قرار دادا ا ستفادا ااایند .الزب بر ذکر ا ست کر یس از ورود کاربر برای اولین بار بر اک سترااتا مه توااد ت ییر رمز عبور
بر عبارت دلخواا صورت یذیرد.
بر منظور ورود بر صفحر Log Inا از گزینر ای کر بر هاین ااب در صفحر اصله قرار داردا استفادا کنید.

در فرب Log Inا اع عات  Usernameو  Passwordرا وارد ااودا و بر روی دکار  Log Inکلیک ااایند.

در صورتیرر ورود اع عات کاربری شاا بر در سته ااواب یذیردا سی ستا ااب دفتر خدمات م سافرته را در باالی صفحر ااایش
خواهد داد؛ هاچنین گزینر  Log Inبر  Log Outت ییر ااب دادا خواهد شررد تا کاربر بتوااد برای خروج از سرریسررتا از این گزینر
استفادا اااید.

*بر کاربران گرامه توصرریر مه گردد بر منظور افزایش امنیت اع عات کاربری خودا یس از اتااب فعالیتشرران در اکسررترااتا عال
 Log Outرا ااواب دهند.
توجه :در صورتیرر رمز عبور حداکثر  5بار بر اشتباا وارد شودا سیستا بطور اتوماتیک حساب کاربری شاا را قفل خواهد کرد.
کابران هاچنین باید در ق سات  Contract Informationجزئیات مورد ایاز را ترایل کردا و برای دریافت قرارداد با واحد ماله
تااس حاصل ااایند.

سایر امکانات کاربری به شرح زیر است:
 تغییر پست الکترونیکی (?)Has your e-mail changed
چنااچر اشااه یست الرتروایره کاربر عوض شدا باشدا از عریق فرب زیر مه توااد برای ت ییر آن در اکستراات اقداب اااید .در این
مرحلر الزب است ایایل ثبت شدا قدیاه را بر هاراا رمز عبور و سرس ایایل جدید خود وارد اااید.

 آیا رمز عبور خود را فراموش کردید؟ (?)Forgot your password
چنااچر کاربری رمز عبور خود را فراموش کردا باشرردا برای بازیابه آن مه تواادا اع عات مورد ایاز این فرب را یر کردا و رمز عبور
جدید خود را از عریق یست الرتروایره کر در اکستراات قب مشخص کردا استا دریافت اااید.
هاچنین کاربران مه توااند بر منظور سرولت در بخاعر سراری رمز عبور جدیدا آن را ب فاصلر بر دلخواا خود ت ییر دهند.

تغییر رمز عبور ()Change Password
بر منظور افزایش امنیت رمز عبورا بر کاربران توصیر مه گردد تا در فواصل زمااه مختلفا اقداب بر ت ییر رمز عبور خود ااایند.
 کاربران دقت ااایند کر امران ت ییر رمز عبورا یس از ورود بر اکسررتراات و در صررفحر  My Accountقابل مشرراهدا و
استفادا خواهد بود.



مشاهده حساب کاربری )(My Account

یس از  Log Inکاربرا بطور مستقیا بر صفحر  My Accountفرستادا خواهد شدا هاچنین برای دسترسه بر این بخش در هر زمان
مه توان از اوار آبه باالی صفحر ایز بر آن وارد شد.
 بخش حساب کاربری
 .1اع عات آماری شررامل میزان فروش بلیطا تعداد سررهانت های رزرو شررداا تعداد تراکنش های محصرروالت  e-Powerو
 Amadeus Ticket Changerبرای دفاتری کر این محصول را در اختیار داراد.

 .2فرب درخواست محصوالت آمادئوسا و هاچنین ت ییر محصولا کاهش و افزایش ترمینالها

 .3مشخصات محصوالت آمادئوسا اع عات ترمینالهاا شامل اورا تعدادا تاریخ راااادازی
.4

 .5مشاهدا بخش مالها جرت آگاهه از هزینر دورا ای متناسب با اور محصول و تعداد ترمینال ها

 .6اع عات مرتبط با تنظیاات حساب کاربری در اکستراات مااند مشاهدا اع عات دفتر خدمات مسافرتها ت ییر رمز عبورا
ت ییر یست الرتروایره و در صورت فراموشه رمز عبورا ارسال رمز جدید

آمادئوس ایران آمادا دریافت اظرات و ییشنرادات سازادا کاربران گرامه جرت ترایل اکستراات خود مه باشد.

با تشکر  -آمادئوس ایران

