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Drodzy Klienci,

 w Nowym Roku życzymy Wam sukcesów i pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.

W dzisiejszym Newsletterze przypomimy Wam jak założyć konto na Ask
Travelport - portalu, na którym możecie zgłosić incydent, a zarazem
znaleźć bogaty zbiór dokumentów przydatnych w codziennej pracy.  

Jak założyć konto na Ask Travelport?

Aby móc korzystać z Ask Travelport konieczna jest rejestracja
użytkownika powiązana z jego PCC/SID oraz numerem klienta.

Poniżej znajdziecie krótką instrukcję rejestracji oraz wskazówki jak
odzyskać nazwę użytkownika i hasło. 

1. Otwórz stronę www.ask-travelport.com i kliknij na Create a New
Account.

2.Wprowadź wymagane dane tj. adres email, nazwę użytkownika, hasło
oraz dane dotyczące Twojej agencji.

3.Po ukończeniu procesu rejestracji otrzymasz maila aktywującego
Twoje konto na Ask Travelport.

Dokonaj weryfikacji danych personalnych i kliknij na SAVE CHANGES w
celu potwierdzenia aktywacji konta.



Jak ustalić swój CIDB?

Użytkownicy systemu Worldspan: Wejdż w zakładkę Settings, a
następnie w System.

Po prawej stronie w polu Customer number będzie widoczny Twój
CIDB. 

Użytkownicy systemu Galileo: Użytkownicy Galileo mogą swój
CIDB sprawdzić komendą: C*CIDBNUMBER

Sześciocyfrowy numer w wyświetlonym profilu to Twój CIDB

73XV/GALILEO POLSKA ATB/CIDBNUMBER  10OCT14

BUSINESSFILE   1N/YOUR UNIQUE CIDB NUMBER TO BE USED
WHEN CALLING THE   2N/TRAVELPORT HELPDESK IS: 
3N/0466099

 Jeśli posiadasz już konto na Ask Travelport, ale nie pamiętasz
swojego loginu i/lub hasła możesz je odzyskać klikając na „Forgot
your username or password?”

 

Pozdrawiamy, 
Agnieszka Dębska, Marta Wałachowska, Krzysztof Bigder
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