
If you are having trouble reading this email, read the online version.  

 

 

 

 
Drodzy Klienci, 
 

W dzisiejszym newsletterze dowiecie się jak dokonać wyceny w wybranej rodzinie taryf.  
 

W pierwszej części wiadomości pokażemy Wam jak zrobić to w Smartpoint  Worldspan,  
a w drugiej części - w Smartpoint Galileo. 
 

                                                       

Wycena rezerwacji z wybraniem rodziny taryf 

 

Teraz możesz wycenić rezerwację w konkretnej rodzinie taryfowej używając w komendzie wyceny nowego 
modyfikatora BF 

Modyfikator ten działa dla linii, które wprowadziły różne rodziny taryf w obrębie jednej klasy rezerwacyjnej np. 
LH, LX, LO, KL  

 

http://app.cloud.travelport.com/e/es?s=1669161669&e=33369&elqTrackId=abca440ad6ab4c5295710162931f5dc8&elq=e7329506eb564d5fb5373d65f42fefe4&elqaid=5532&elqat=1


Przykład: 

 

 

 

*Jedna klasa rezerwacyjna posiada kilka wariantów cenowych. Wynik kalkulacji przy użyciu komendy BF 
będzie zależał od tego w jaki sposób linia załadowała daną grupę taryfową (np. BF2 w zależności od 
linii  może prezentować podstawowy poziom albo drugi poziom taryfowy). 

 

Travelport Worldspan 

 

  

Zobacz jak nowy modyfikator działa w Worldspan, na przykładzie taryf linii LX: 

  

Format komendy   :BF2, :BF3, :BF4  itd., gdzie: 

  

BF2- jest odpowiednikiem najniższej grupy taryfowej, w przypadku LX  grupa light 

BF3- kolejna grupa taryfowa, np. classic 

BF4- następna, wyższa grupa np. flex  

  

*W Worldspan desktop symbol dwukropka ":"  uzyskujemy  standardowo na klawiaturze. W Smartpoint 
Worldspan symbol ten uzyskamy poprzez lewy Alt + 58 z klawiatury numerycznej. 



 

Jeśli wycenimy rezerwację komendą 4P – otrzymamy najniższą cenę w pobranych klasach.  

W przypadku LX będą to taryfy light: 

 

 

 

Aby wycenić rezerwację w taryfach classic, użyj komendy 4P:BF3 



 

 

Komendy :BF3, :BF4 będą odpowiednikiem kolejnej wyższej grupy taryfowej.            

Możesz także użyć komendy np. 4PLF:BF2, 4PLFB:BF2, aby uzyskać najniższą opcję taryfową w 
wybranej rodzinie taryf.  



Aby zapisać wycenę, użyj  np. komendy:  4P*:BF2  

Używając np. komendy: 4P-S1:BF2#S2:BF4 uzyskasz taryfę light na pierwszym segmencie, a flex 
na drugim. 

Komenda BF przy użyciu account code np.:  4PFSR#/@@ACCTCODE.AC#:BF4 

 

   
 

      

                                                Travelport Galileo 

 

 

 

 

      
   Zobacz jak nowy modyfikator działa w Galileo na przykładzie taryf linii LO. 

    

       Jeśli wycenimy pobrane segmenty przez FQ, system da nam najniższą grupę taryfową.  

       Gdy chcemy wycenić rezerwację w innej grupie taryfowej, możemy skorzystać z modyfikatora BF, gdzie:  

        *:BF1 da nam cenę w najniższej grupie taryfowej – w LO taryfa ECONOMY SAVER 

        *:BF2 ECONOMY STANDARD 

        *:BF3 ECONOMY FLEX 

       



       



      

         Kolejne opcje BF4, BF5, BF6, BF7 będą odpowiadały klasom PREMIUM i BUSINESS 

              

                Wycena per segment: FQBB/S1*:BF2/S2*:BF3 

         

 

 
 

Komenda z użyciem account code  np. FQ*:BF3-:ACCTCODE 
 

Dane zawężenia można zastosować też do wyceny przez FQBB, FQBA, FQBC 

         

         



    

Pozdrawiamy,  
Agnieszka Dębska, Marta Wałachowska, Krzysztof Bigder 
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