GUIA RÁPIDO

NESTE GUIA ENSINAREMOS
EM 6 SIMPLES PASSOS AS
FUNÇÕES BÁSICAS DE ACESSO
AO SISTEMA E O FLUXO DA
RESERVA MARÍTIMA.

A g o s t o

2 0 1 8

Bem-vindo ao BookEasy Plus
INTRODUÇÃO AO SISTEMA

Prezado (a) agente de viagens, bem vindo a nova versão do sistema de
reservas BookeasyPlus. Para acessar nosso sistema acesse:
www.bookeasyplus.com.br digite seu usuário e senha.

Caso seja seu primeiro acesso, será solicitado a alteração de senha que
deverá conter no mínimo 8 caracteres, 1 letra maiúscula e um caractere
especial (!@#$%&*).
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Pesquisar Cruzeiros

Mecanismo de busca: O sistema possui um novo buscador de cruzeiros
localizado na nova “toolbar” (coluna lateral) que possui diversas
funcionalidades para facilitar e aprimorar sua busca.

Para buscar um cruzeiro, você poderá filtrar pelos seguintes campos:
•

Companhia;

•

Navio;

•

Destino;

•

Porto de Embarque;

•

Data de saída;

Outros campos importantes, devem ser preenchidos para validar sua busca e
apresentar os preços de acordo, sendo eles:
•

Quantidade de passageiros;

•

Número de fidelidade;

•

Tarifa Sênior (para maiores de 55 anos*)

•

Cabines com recursos de acessibilidade

*Tarifa sênior: sujeito a disponibilidade por saída de cruzeiro.
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Resultados da busca

Na página de resultados, você poderá conferir as saídas de cruzeiro, detalhes do
navio, detalhes do roteiro, quantidade de noites e organizar e filtrar sua busca por
tipos: Data. Noites; Porto; Destino; Companhia; Navio; Preço e Tipo de tarifa

Nesta tela, será apresentado os resultados agrupados de acordo com o mesmo
itinerário e navio. Exemplo: Allure of the Seas – 7 Night Eastern Caribbean Cruise.

Neste agrupamento, você visualizará as datas por linhas e em destaque o tipo de
categoria (Interna, Externa, Varanda ou Suíte) mais promocional.
• Para detalhes do navio – Clique no nome do navio
• Para detalhes do Itinerário – Clique sobre o itinerário

Clique sobre a tarifa do tipo de cabine desejada para prosseguir com a visualização
das tarifas

Na próxima tela, será exibido as cabines na ordem de sua seleção e os tipos
de tarifas para sua escolha/comparação.

Nesta tela, temos novas modalidades de reserva que deve sempre ser
verificadas de acordo com o Status antes de serem reservadas:

GARANTIDA
Categoria de cabine
disponível com cabines
GARANTIDAS (GTY)

DISPONÍVEL
Categoria de cabine
disponível com cabines
numeradas

LISTA DE ESPERA
Categoria de cabine NÃO
DISPONÍVEL. Reserva em lista
de espera

Escolha um tipo de tarifa/preço através da caixa de seleção e colunas de
comparativo de valor
Coluna de Menor preço

Coluna de valor comparativo

Selecione a tarifa que deseja
efetivar o comparativo

O preço automaticamente irá
atualizar na coluna para sua
verificação. Este valor refere-se
ao menor valor no grupo de
categorias e que pode ser
expandido pelo botão +

No modo expandido, você verá as categorias de cabine e seus respectivos valores

Passe o mouse sobre o valor para verificar o valor total da cabine ou clique para prosseguir com a
reserva
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Seleção de Cabine

Nesta tela, você poderá selecionar o deck desejado, e a cabine da
preferência de seu hóspede. Confira detalhes de localização, detalhes da
cabine, imagem ilustrativas e a planta do convés do navio

Verifique a localização da cabine, tipo de acomodação e os detalhes
da cabine que deseja reservar.
Após selecionar a cabine de sua preferência clique em Reservar
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Dados do passageiro

Nesta etapa, deverá ser inserido as preferências de turno de jantar, configuração de
cama, dados dos hóspedes e indicar a escolha de contratação do seguro viagem
Um resumo do cruzeiro escolhido, valores e categorias é apresentado para sua
conferência.

Insira os dados dos hóspedes e preencha todos os dados marcados com asterisco
(*) pois são os campos obrigatórios.

Insira os dados dos hóspedes:
• Nome e Sobrenome;
• Data de nascimento;
• Nacionalidade;

• Documento (CPF);
• Idioma de preferência a bordo (opcional)
• Fidelidade (opcional)
• Passaporte (opcional)

Após inserir os dados do hóspede e informações de contato, clique em PRÓXIMO
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Finalizando a reserva

Ao clicar em Próximo, você visualizará a última etapa de sua reserva e poderá optar
por efetivar o pagamento clicando em SELECIONAR PAGAMENTO ou FINALIZAR para
criar a sua pré reserva.

PRONTO! Sua reserva foi criada e irá gerar um número de Ordem de Serviço (OS) e o
item de serviço (cruzeiro), onde mostrará todos os detalhes de sua reserva. Verifique
sempre o Status de sua reserva, e atente-se aos prazos de confirmação.

FIQUE ATENTO AOS
PRAZOS
**ASSEGURE-SE DE QUE AS
INFORMAÇÕES PESSOAIS, COMO
NOME E DATA DE NASCIMENTO
ESTÃO CORRETAS**

BOAS VENDAS !!!

