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1º Estar no mesmo OAC de criação do PNR e assinar impressora. 

2º Inserir os novos trechos na reserva em “Adicionar”.  

No exemplo abaixo, vamos alterar apenas o trecho da ida: 

 

 

 

 

                    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

3°Insira os novos trechos, a data mantenha opção “Brands” e no campo Código de conta inserir Account code 

(acordo) do cliente:            

  

  

 

 

Reemissão Voluntária 
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4°Selecione a linha do voo que deseja e embaixo selecione a Brand, em seguida clique em “OK”:  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

5° Automaticamente o sistema retornará para a tela inicial, nesta tela selecione o segmento original que não irá 

permanecer no bilhete e clique em “Excluir”; 

Importante: Lembramos que, para realizar uma simulação os trechos não deverão ser salvos na reserva. 

6° Ainda na tela inicial já com os voos corretos para remissão, insira o comando “CTRL+G” e preencha com o 

número da linha do bilhete. 
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7°Selecione a opção “Seleção Nome” e indique qual passageiro será reemitido, em seguida clique em “OK”: 

 

 

8°Inserir acordo do cliente: 
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9° Selecione a opção “Mudar pela Marca” 

10° Selecione o “Brands” e clique em “Ok” e “OK”: 

 

11° A Próxima tela irá mostrar o valor para a remarcação, “Resumo de compartimento”; 

Importante: Gol está isentando a primeira alteração com embarque até 31dec21. Para isentar selecione a opção 

Waiver 8 em Taxa por mudança. 

“Taxa por mudança” significa o valor da multa.   

Se for concluir, insira “Gravar” em Ação e clique em “OK”;  

Se não for concluir clique em “Cancelar” e ignore a reserva que as informações não ficarão salvas. 
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12° Selecione “SIM” para continuar a transação: 

 

 

 

13° Marque a opção “TROCA” e clique em “OK”: 

 

 

 

 

14° Insira a forma de pagamento e clique em “OK: 
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15° Selecione a primeira opção “REDISPLAY PNR”: 

 

 

 

16° O sistema retornará para tela inicial com o novo bilhete emitido no campo “Emissão/Preço”: 
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17° Salve a transação com o comando “CTRL+E” e assine o campo “Recebido de”: 

 

Se necessário envio de e-mail, basta selecionar a opção E-mail, será disparado para o endereço que está salvo 

no PNR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criado em 21/10/2021 

Departamento Rate Desk – Maringá Turismo 
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