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Tipos de Usários

VIAJANTE:

•Visualiza somente as próprias OS’s;
• Faz reservas apenas para ele;
• Acesso restrito aos menus de configuração e cadastro;
• Visualiza Relatórios;

ORGANIZADOR:

• Cria OS’s para si e para outros;
• Visualiza todas as Os’s do cliente corporativo a qual está vinculado;
• Visualiza Relatórios;

MASTER

• Cria OS’s para si e para outros;
• Visualiza todas as Os’s do cliente corporativo a qual está vinculado;
• Acessa o menu cadastro;
• Acessa o menu administração;
• Visualiza relatórios;

CONSULTOR CORPORATIVO

Obs.: Este é um usuário da agência que poderá gerenciar os dados e pedidos de todos clientes corpo-
rativos.

• Acesso ao menu de Gestão de Clientes, usuários e consultores;
• Cria OS’s para os usuários corporativos;
• Visualiza todas as Os’s dos clientes corporativos;
• Acessa o menu cadastro;
• Acessa o menu administração;
• Visualiza relatórios;
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Página Principal

1- Logotipo: Exibição do Logotipo do Cliente Corporativo;
2- Identificação: Exibe o nome do usuário ativo e da Empresa;
3- Localização de Os: Permite ao usuário realizar a busca de uma Ordem de Serviço informando o 
Número da OS, o localizador da reserva ou o E-ticket;
4- Menu de acessos: Permite ao usuário acessar as opções de criação de OS, pesquisa de reservas, 
relatórios e aos dados da Agência da qual recebe atendimento;
5- Meus dados: Acesso aos dados de cadastro do usuário ativo;
6- Painéis de controle: Visualização de Painéis com as Ordens de Serviços Ativas, Aguardando 
Aprovação ou Aguardando Emissão;
7- Controle de Ordem de Serviço: Recurso para realizar pesquisa das Ordens de Serviços;
8- Ícone de Status do Usuário: Ao selecionar este ícone o usuário informa o status de 
presente/ausente. Caso seja um usuário do tipo aprovador será retirado do fluxo de aprovação;
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Controle de Ordem de Serviço
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Recurso permite ao usuário pesquisar, visualizar e filtrar as ordens serviço geradas.

1- Retornar: Campo retorna ao Menu Principal;

2- Filtro: opções de filtro para visualização da exibição das Ordens de Serviços;

3- Pesquisar: Permite ao usuário realizar uma pesquisa, seja por número da OS, data de criação, prazo 

de Emissão, Data da Viagem, nome do solicitante, do passageiro ou por Status;



1- Logotipo: Exibição do Logotipo do Cliente Corporativo;
2- Identificação: Exibe o nome do usuário ativo e da Empresa;
3- Localização de Os: Permite ao usuário realizar a busca de uma Ordem de Serviço informando o 
Número da OS, o localizador da reserva ou o E-ticket;
4- Menu de acessos: Permite ao usuário acessar as opções de criação de OS, pesquisa de reservas, 
relatórios e aos dados da Agência da qual recebe atendimento;
5- Meus dados: Acesso aos dados de cadastro do usuário ativo;
6- Painéis de controle: Visualização de Painéis com as Ordens de Serviços Ativas, Aguardando 
Aprovação ou Aguardando Emissão;
7- Controle de Ordem de Serviço: Recurso para realizar pesquisa das Ordens de Serviços;
8- Ícone de Status do Usuário: Ao selecionar este ícone o usuário informa o status de 
presente/ausente. Caso seja um usuário do tipo aprovador será retirado do fluxo de aprovação;
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Meus Dados

Os campos exibidos correspondem aos dados do usuário ativo onde ele poderá realizar as 
alterações necessárias em seu cadastro.

Observação: Será obrigatório o preenchimento dos campos que possuem asteriscos.
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Meus Dados (Guia Passageiros)
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Este cadastro permite ao usuário ativo realizar o seu registro como passageiro no sistema, 
o passageiro fica vinculado ao próprio usuário ativo.



Meus Dados (Guia Dados de Acesso)
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Permite ao usuário informar que estará ausente da Empresa. Quando estive com o valor 
“SIM” ele será retirado do fluxo corporativo.
- Caso ele seja um usuário do tipo aprovador, não será incluso na lista/fluxo do pedido de 
aprovação da Ordem de Serviço.

Meus Dados (Guia Configurações)



Meus Dados (Guia Milhagem)
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Permite ao próprio usuário incluir os números de cartão fidelidade das cias aéreas.
- O cartão ficará vinculado ao cadastro de Passageiro do usuário ativo.



Criação da Ordem de Serviço (Os)
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1- Filtrar: Filtro para pesquisa de Passageiro.
2- Meu Passageiro: Permite incluir automaticamente o passageiro vinculado ao usuário.

• É necessário que o usuário tenha um passageiro cadastrado e vinculado.
• O cadastro poderá ser realizado em “Meus Dados”, guia “Passageiros”, conforme descrito 
na Página 4 do Manual.

3- Adicionar Grupo: Permite ao usuário inserir um grupo de passageiro na Ordem de Serviço.
• O grupo é definido pelo Administrador do sistema, o usuário Operacional deverá apenas 
escolher um dos grupo existentes.



Como realizar uma Pesquisa Aérea?
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4- Novo Passageiro: Permite que o usuário com perfil de Organizador ou Máster possa 
realizar o cadastro de um novo passageiro no sistema.

• Para realização do cadastro é necessário preencher os campos Obrigatórios, 
identi�cados com um asterisco.
• Para criação da Ordem de Serviço o Passageiro deve estar cadastrado no sistema.

5- Campos de exibição dos passageiros: No quadro do lado esquerdo são exibidos os 
passageiros cadastrados no sistema, no quadro do lado direito são exibidos os pas-
sageiros que farão parte da Ordem de Serviço.
6- Dados Corporativos: São os campos para preenchimentos a respeito da Ordem de 
Serviço que deverão ser preenchidos para solicitação da Aprovação do pedido.
7- Guia de Conteúdos: Guia para seleção do conteúdo que deseja realizar a pesquisa.
8- Esconder Pesquisa: Permite ao usuário ocultar os campos de pesquisa do formulário.
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É necessário informar os campos: Tipo de Pesquisa, Origem, Destino, Data de Ida e/ou 
Data de Volta para que o usuário possa realizar a pesquisa.
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1- Informação do retorno das Companhias Aéreas Liberadas no Sistema.

2- Imprimir/Enviar Cotação: Opções para Imprimir ou Encaminhar a cotação para o Email desejado;

• Para escolher as opções de voos que deseja imprimir ou enviar como cotação é necessário 

marcar a caixa de seleção       , localizada no lado direito do voo. É possível realizar a marcação 

de mais de um voo.

• Para o envio de todas as opções na disponibilidade basta não realizar a marcação de nenhum 

dos voos e todos os voos serão impressos e/ou encaminhados via email.

3- Ordenar por: Permite o usuário modificar a ordem de exibição dos voos disponíveis;

4- Pesquisar: Permite realizar a pesquisa por qualquer elemento exibido na disponibilidade, ou seja, é 

possível pesquisar pelo nome da companhia aérea, pelo número do voo, duração e outros;

5- Quadro com disponibilidade de voos:

• O voo com a marcação “laranja”          indica que ele é o voo de menor valor que retornou na 

pesquisa.

• O ícone      indica quando se trata de uma companhia preferencial. A companhia preferencial é 

uma indicação de qual companhia o usuário deve dar preferência no momento da escolha dos 

voos. A configuração para indicar a companhia é realizada pelo usuário do tipo Máster.

• O ícone     indica que o voo é Codeshare. Codeshare são voos de uma companhia operados por 

outra Companhia.

• Ao selecionar o ícone      o sistema exibirá informações detalhadas sobre o voo, tipo do avião, 

quantidade de paradas e outros.

• Ao selecionar o ícone      o sistema exibira o percentual de atraso e cancelamento do voo.

• O botão        permite ao usuário selecionar o voo para a Ordem de Serviço.

  |       :(11)3121-5406 |         : suporte@tyller.com.brtyller
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Após a seleção dos voos será necessário que o usuário realize sua tarifação.
• O ícone      permite que o usuário retire o trecho desejado.
• O ícone      permite ao usuário verificar as regras tarifárias. As regras só serão exibi-
das após a tarifação dos voos.

Após a Tarifação será possível verificar os valores de Tarifas, Taxas e os Totais de valores 
dos voos selecionados.
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Desvio de Políticas

Após a seleção dos voos, na criação da Reserva, caso o usuário não atendas às políticas de 
uso configuradas, será exibida uma Janela para justificativa do desvio das políticas.

• O usuário poderá selecionar uma Justificativa já configurada por meio da caixa de 
Seleção “Justificativa”.
o A Justificativa é configurada pelo usuário Máster.
• Caso não exista uma Justificativa configurada o usuário deverá utilizar a caixa de texto 
para informar o motivo do desvio da política.
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Ordem de Serviço (OS)

1- Identi�cação da OS: Exibe a numeração da Ordem de Serviço. Essa identi�cação é 
única para cada OS;

2- Status da OS: Informa o Status atual da Ordem de Serviço;

3- Dados Gerais: Exibe as informações gerais Ordem de serviço;

4- Passageiros: Exibe o nome dos passageiros que estão inclusos na Ordem de Serviço.
• Ao selecionar o Ícone    , ao lado serão exibidas as informações complementares a 
respeito do Passageiro.

5- Dados Corporativos: Exibe os dados preenchidos no momento da criação da Ordem 
de Serviço. É possível realizar a alteração dos dados até o momento em que for Solicitada 
a Autorização da OS;

Figura 19 - Ordem de Serviço (OS).
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6- Enviar por e-mail: Permite ao usuário encaminhar a Ordem de Serviço para um email desejado;

7- Imprimir: Permite ao usuário realizar a impressão da Ordem de Serviço;

8- Solicitar Autorização: Opção para que o usuário solicite a autorização para os usuários do tipo 

“Aprovador”;

• O usuário do tipo “Aprovador” é responsável por realizar a liberação da Ordem de Serviço para 

aprovação, Ele também poderá recusar a liberação do pedido.

• Caso o usuário que esteja realizando o procedimento tenha o perfil de Aprovador será exibida a 

opção “Autorizar”;

9- Cancelar Ordem de Serviço: Permite ao usuário realizar o cancelamento da Ordem de Serviço. Ao 

realizar o procedimento é questionado se também deseja realizar o cancelamento das reservas inclusas;

10- Roteiro: Exibe o roteiro para visualização e impressão contendo todas as reservas existentes na OS;

11-         Ao selecionar este ícone serão exibidos detalhamentos sobre a passagem aérea, Passageiros 

inseridos, Trechos, Valores que estão gravadas no sistema e também um quadro de Comparação de 

Tarifas. (Figura 19);
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• A comparação de Tarifas exibirá ao usuário a economia máxima que poderia ser 
obtida, a economia perdida e a economia aplicada na criação da Ordem de Serviço.

12-      O ícone permite que o usuário possa verificar as políticas que foram aplicadas e as 

que foram respeitadas na criação da Ordem de Serviço;

13-     Permite realizar a pesquisa da Reserva diretamente no fornecedor (companhia 

aérea);

14-     Permite que o usuário faça a Marcação de Assentos;

15-     Permite o cancelamento da Reserva, porém não realiza o cancelamento da Ordem 

de Serviço permitindo que seja inclusa outra reserva;

16-     Opção para realizar a emissão. O recurso só será liberado após a finalização do fluxo 

de autorização da Ordem de Serviço, só é disponível para o usuário com o perfil de Emissor;

17-     Permite ver as demais tarifas que também estavam disponíveis para o mesmo 

trecho selecionado na mesma data e momento em que a reserva foi realizada;

18- Incluir Nova Reserva: Permite ao usuário realizar uma nova pesquisa, de qualquer 

conteúdo disponível, e inserir na mesma Ordem de serviço.

17-     Permite ver as demais tarifas que também estavam disponíveis para o mesmo 



19

tyller Manual Con�guração – Corporate

  |       :(11)3121-5406 |         : suporte@tyller.com.brtyller

A Autorização é realizada apenas para o usuário que possua o perfil de “Autorizador” 
liberado no cadastro de usuários.

O processo de Autorização pode ocorre das seguintes formas:
• Realizada diretamente no sistema corporativo.
• Utilizando o link de aprovação repassado no email.
• Utilizando o sistema Móbile de Aprovação, recurso que permite ao autorizador 
realizar o processo utilizando o celular do tipo Smartphone.

Passo 1:

• O usuário poderá utilizar os recursos de pesquisa da Ordem de Serviço localizado 
na parte superior do sistema:

• O usuário poderá verificar as aprovações pendentes no Painel de Controle do Siste-
ma corporativo (Figura 1), que estará visível no quadro de Autorizações Pendentes.

Aprovação da Ordem de Serviço.

Aprovação Direta no Sistema
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Passo 2:

• Será exibida uma janela com as informações das políticas que foram aplicadas e 
respeitadas na criação da Ordem de Serviço, caso a política não tenha sido respeita-
da constará a justificativa do usuário responsável pela criação da OS.

• O usuário Aprovador deverá informar a decisão de Autorizar ou Negar a Ordem de 
Serviço e selecionar a opção “Concluído”.
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O usuário com perfil de Autorizador receberá um email com as informações da Ordem de Serviço 

Criada.

1- Logotipo do Cliente Corporativo.

2- Identi�cação: do Aprovador e da Ordem de Serviço

3- Link de Aprovação da Ordem de Serviço: quando o usuário selecionar esta opção será direcionado 

a página do sistema, onde realizará o Login e visualizará a Ordem de Serviço a ser Autorizada.

• Caso o usuário já esteja logado no sistema, não será necessário informar os dados de acesso, o 

sistema apenas exibirá a OS para Autorização.

4- Detalhes da Requisição: Exibe as informações de identificação de Departamento, Centro de Custo, 

Unidade de Negócio e outros.

5- Passageiros: Exibe as informações dos passageiros da OS.

6- Reserva: Exibe as informações referente as reservas no sistema, Localizador, Fornecedor, Status, 

valor e Prazo para emissão e/ou con�rmação.

  |       :(11)3121-5406 |         : suporte@tyller.com.brtyller

Aprovação pelo link em E-mail
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Passo 1:

• O usuário com perfil Aprovador deverá, por meio do navegador do celular, acessar 
o endereço eletrônico do Corporate Móbile, onde serão solicitados os dados de 
acesso. O usuário e senha a serem informados são os mesmos de acesso ao ambi-
ente corporativo.

Aprovação Móbile
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Passo 2:

• O usuário será direcionado ao menu do Recurso onde visualizará as opções:
• Minhas Viagens: O usuário poderá visualizar os Status.
• Aprovações Pendentes: o usuário poderá acessar as Ordens de Serviços 
pendentes.

• Após selecionar a Opção de Aprovações Pendentes será exibida a lista de Ordem 
de Serviços pendentes para o usuário.
• O usuário deverá selecionar a OS a ser verificada.
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Passo 3:

O usuário será direcionado para uma tela com os detalhes da Ordem de Serviço, onde o 
Autorizador poderá verificar o Solicitante, Passageiro(s), Reservas, Valores e Políticas.

• O usuário deverá selecionar uma das opções, Autorizar ou Negar e ao selecionar o 
botão para finalizará o processo.

Observação: O recurso mobile permite apenas o acompanhamento de Status e Autorização 
da Ordem de Serviço.
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Emissão de Reservas na OS

Emissão Aérea

• O usuário com Perfil de Emissor deverá realizar o acesso à Ordem de Serviço.

• O usuário do tipo Emissor poderá acompanhar as OS’s pendentes no Painel de Controle 
do Sistema Corporativo.

Passo 1:

• O usuário deverá abrir a OS e Na parte de Reservas deverá identificar e selecionar o 
ícone      para realizar a Emissão. O procedimento deverá ser realizando antes que expire o 
Prazo de Emissão.
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Passo 2:

•  Ao selecionar o ícone o sistema exibirá a regra tarifária da Companhia Aérea.
• O usuário deverá selecionar a forma de pagamento desejada e selecionar a opção Emitir.
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Cancelamento da Ordem de Serviço

Para realizar o cancelamento da Ordem de Serviço o usuário devera abrir a Os e selecionar 
a opção “Cancelar OS”.
• O sistema irá solicitar o motivo do cancelamento, sendo obrigatório o preenchimento da 
justi�cativa.
• O sistema irá questionar se também deseja realizar o cancelamento das reservas e 
emissões inclusas na Ordem de Serviço, caso o usuário deseje realizar este procedimento 
deverá deixar as caixas de seleções marcadas.
• A Ordem de Serviço será cancelada e não poderá ser reutilizada para um novo processo 
de autorização.

Observação: A OS só poderá ser reutilizada quando for recusada pelo aprovador.



e.tyller corporate
suporte@tyller.com.br
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