
Acesso  seguro  e moderno  em  tempo  real
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Como Acessar

Acesse www.tyller.com.br, no 
canto superior esquerdo
encontra-se o botão de 

acesso  

Clique nele.
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Área de Login e Senha

Login e Senha
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Menu de Acessos
1

2

3 4 5 6 7 8

5   Acesso a Faturas
6   Solicitação de Reembolso e Grupo
7   TripNote
8   Consulta a relatório de vendas

1   Consulta a Câmbio e EUR de até 10 dias atrás;
2   Painel de Controle - Cadastro a usuários, passageiros e RAV diferenciada
3   Consulta a Vendas e espelho de reservas
4   Localizar, criar manualmente e consulta a relatórios de RAV
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Menu de Acessos

9

10

11

12 13 14

13   Aba para pesquisa a vôos Internacionais (ida e volta conjugado)
14   Aba para pesquisa a vôos por Classe (trecho a trecho)**

 9    Acesso a fila TAM - apenas reservas geradas no portal c/ sistema TAM
10.  Gerencimento de reservas e bilhetes(acessando as respectivas abas)
11   Disponibilidade de vôos
12   Aba para pesquisa a vôos Nacionais ( trecho a trecho)

** Uso p/ quem conhece as classes, o cliente seleciona os voos e altera as classes manualmente
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Acordo corporativo

Clientes que possuem acordo corporativo, para acessar o contrato deverá clicar no ícone          e posteriormente selecionar o cliente na tela 
pop-up que irá se abrir.
     

Clientes que possuem acordo corporativo, para acessar o contrato deverá clicar no ícone          e posteriormente selecionar o cliente na tela 



Tyller Passagens e Turismo

Apresentação

Espelho de Reserva
Transferindo  PNR (Reserva): 

AMADEUS  
ES SAOB22115 – B

SABRE  ( transferindo reserva por reserva )  
6°TA/G9XB 

SABRE Global Security  (acesso a todas as reservas)
SI9 (ENTER) 
W/GS/A/G9XB/ALLOTH/PNRU/QP-34-104(ENTER)

O usuario que possui SISTEMA GDS - SABRE | AMADEUS, 
deve espelhar a reserva e salvar em nosso banco de 
dados.

Esta ação permite:

* Manter segmentação  
* Emissão via Webservice - e.tyller
* Envio de  OP

1 - Informar o código da reserva, no campo localização 
rápida
2 - clicar sob a seta a direita no campo localização 
rápida
3 - No pop-up,  selecione  o conteúdo: VOOS e o 
sistema correspondente. 
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Espelho de Reserva

Confirmar importação dos dados.



Dicas Importantes
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Dicas Importantes
ATENÇÃO:

Informamos que as cias   CM / TA / AV / AA / DL / US / AZ / TP  são adeptas de um processo chamado  Churning.  
O  Churning  é a cobrança de taxa por pax e por segmento alterado ou reativado, a partir da quarta alteração, ou reser-
va criada.   Duplicidades  também entram nessa cobrança,  que é  aplicada por nome do pax independente de onde a 
reserva tenha sido efetuada, e via ADM é enviada para  agência responsável pela última reserva.

 TIPO DE CLASSES :

As classes em NEGRITO  -  correspondem ao tipo de classe, as demais podem sofrer alterações de cia para cia.

FIRST:  F / P /
EXECUTIVA:  C / D / J  / R / I / A /  
ECONÔMICA :   W /  Y / B / M / L/ H / K /  Q  / V / T / N / S /   

Atenção:

Seleção tipo de classe só funciona para  os sistemas: Amadeus  | Sabre | 
TAM (Internacional)  
* GOL não opera  com classe Executiva - o sistema da GOL  | Azul | Avianca 
| Passaredo | Asta | Sete | TAM (nacional)  são  Webservices  e não  GDS
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Dicas Importantes
COTAÇÕES  E DISPONIBILIDADES QUE  ENVOLVAM CIAS  DISTINTAS:

O e.tyller trabalha com sistema PRICE para obter menor tarifa, este sistema não checa acordo interline. Por este 
motivo, pedimos que se envolver duas ou mais cias aéreas em uma  mesma rota,  que   feche  a reserva para não 
perder o lugar, mas antes de passar a tarifa ao passageiro, contate  o nosso atendimento afim de verificar a 
possibilidade de emissão e restrições como:         
            
              •  Regra da tarifa                                              •  Acordo Interline 
              •  Forma de pagamento                                •  Comissão |RAV | FEE

Vide a tabela abaixo : 
As cias relacionadas,possuem acordos entre si, podendo ser emitido em um mesmo bilhete.

Air France
Alitália
Avianca
British Airways
KLM
Lan Chile
Lufthansa
TAP

Alitália | KLM
Air France | KLM
Taca
Ibéria
Air France | Alitalia
TAM
Swiss
Swiss

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
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Dicas Importantes
TRECHOS   INTERNOS : 

Companhias aéreas  regionais não  têm representação direta,  por isso emitimos em   stock  HAHNAIR  ou  MYSTIFLY.  

A tarifa disponibilizada no ato da reserva pode sofrer alterações devido  acordo e  restrições 
de vendas,  pois existem tarifas que não pode ser emitida no Brasil. Por isso solicitamos que qualquer  
cia que  não conste  no site da Tyller (Financiamento), poderá efetuar a reserva, mas antes de passar 
a tarifa ao seu pax, deverá consultar junto ao nosso atendimento a tarifa aplicada, restrições  e a possibilidade de 
emitir no Brasil.

Forma de pagamento :  CASH/CASH   - faturado

Comissão :  0% + RAV +  FEE  (tx de emissão)    U$ 70.00  por pax
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Dicas Importantes
CLASSE ESPECÍFICA:

No caso de uma cotação em classe EXECUTIVA | FIRST CLASS,  o sistema sempre vai retornar da mais restritiva até a Full 
Fare sem restrição.
No caso de  múltiplos trecho,  selecionar a classe EXECUTIVA | FIRST CLASS para todos os segmentos, 
se deixar um segmento em Econômica, o sistema  vai retornar a cotação desde a Econômica até a First.

COTAÇÃO  MAIS PRECISA :

O valor total que aparece ao lado direito da tela, corresponde a soma de todos os paxs: Tarifa + TX de
embarque + RAV ( base de 6% ) + FEE.
Para visualizar os valores desmembrados, passe o mouse sobre o valor em REAIS  ou em  DOLAR.

IMPORTANTE:  Exceto                         e                   Internacional, que  soma apenas  TARIFA  e DU,   para obter o valor
total correto, selecione os vôos como se  fosse efetuar reserva, para visualizar a TARIFA + TX + DU =  TTL

SINAL DE ALERTA::

Toda vez que aparecer o sinal de alerta         , significa que   o voo é Code Share, basta passar o mouse sob o  sinal de 
alerta para visualizar   a cia responsável   pelo voo
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Cotação mais precisa

1

3

4

2

3

1   O Sinal de + a esquerda, seleciona o voo para tarifação a reserva
2   O Alfinete a direita denota cotação, selecione quantos voo desejar
3   Passando o mouse sob a tarifa, abre a tela (azul) com valores detalhados
4   Alerta - informa que o voo é Code Share (passe o mouse para visualizar a cia responsável).
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Filtro Master

Busca por cia especifica - escrever o nome da cia por extenso  
Busca por ponto de conexão - informar o código do aeroporto  
Busca por nº de voo - colocar número corrido  

Busca por horário aproximado - horário:(18:) 
Busca por horário exato - hora: min. (18:00)
Busca por valor - número. ( Ex.: três mil 3.)
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Filtros  Desabilitador 

O que for desabilitado neste filtro, oculta-se automaticamente na tela de disponibilidade, se não for habilitado novamente, os outros filtros não  
vão recuperar por isso é importante habilitar para dar continuidade a busca. 
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Filtro de Ordenação

VALOR - Apresenta em ordem crescente do menor para o maior valor
DURAÇÃO - Permite  busca a vôos diretos desde o menor tempo de duração 
COMPANHIA -  Ordena por cia  em ordem alfabética

Filtro organizacional - onde poderá ordenar por
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Cotação Nacional

O sinal de          localizado no campo Base - Permite visualizar a regra tarifária do vôo
O sinal de          localizado no campo INFOS - Exibe detalhes do voo e local da escala
O sinal de          localizado no campo INFOS - Indica que o voo é Round Trip, (garante a tarifa exibida se for ida e  volta com a mesma cia)
O sinal de          localizado no campo INFOS - Informa a pontualidade (dados fornecidos e alimentado pela cia aérea)

O sinal de          localizado no campo Base - Permite visualizar a regra tarifária do vôo
O sinal de          localizado no campo INFOS - Exibe detalhes do voo e local da escala
O sinal de          localizado no campo INFOS - Indica que o voo é 
O sinal de          localizado no campo INFOS - Informa a pontualidade (dados fornecidos e alimentado pela cia aérea)
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Enviando Cotação Simples
ENVELOPE - indico usar para  as cotações quando tiver apenas 1 pax, pois  o valor não é desmembrado 

Selecione os vôos de interesse clicando no           (pino) a direita na tela  (pode selecionar quantos  vôos quiser), em seguida clique  
       (envelope) localizado na parte central da tela ( ao lado do filtro desabilitador ) 
Selecione os vôos de interesse clicando no           (pino) a direita na tela  (pode selecionar quantos  vôos quiser), em seguida clique  
       (envelope) localizado na parte central da tela ( ao lado do filtro desabilitador ) 
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Enviando Cotação TRIPNOTE

TRIPNOTE  - os valores aparecem desmembrados ( pax por pax )
Selecione os vôos de interesse clicando no          (pino)  a direita na tela  (pode selecionar quantos  vôos quiser), em seguida clique no 
        (pino)  localizado na parte central da tela ( ao lado do envelope ) para adicionar  no TRIPNOTE. 
Posteriormente  suba com a  barra de rolagem até o menu na parte superior da tela, clique em FACILIDADES em seguida TRIPNOTE

Selecione os vôos de interesse clicando no          (pino)  a direita na tela  (pode selecionar quantos  vôos quiser), em seguida clique no 
        (pino)  localizado na parte central da tela ( ao lado do envelope ) para adicionar  no TRIPNOTE. 
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Enviando Cotação TRIPNOTE

Barra superior >> Facilidades >>  Tripnote 

Após cada cotação enviada pelo Tripnote, é preciso clicar em LIMPAR TRIPNOTE - Campo é acumulativo.
Pode Salvar a cotação antes de limpar, salvando a cotação fica no banco de dados do etyller por até 30 dias.
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Salvando cotação no Tripnote
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Localizando cotação no Tripnote

Para localizar a cotação salva no Tripnote, Selecione a aba FACILIDADES >>  TRIPNOTE >> 
Em seguida clique em Tripnote Recentes, para então localizar a cotação pelo título, data  ou até 10 dias atrás.
Para abrir  o arquivo clique na pasta azul a esquerda.
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Criando uma reserva

Clique no  sinal de     a esquerda da tela, para selecionar o vôos desejados e efetuar a reserva, a tela de inserção no item nominal
abrirá automaticamente, é só preencher os campos.



Tyller Passagens e Turismo 12

Apresentação

Tela de inserção do TSA

TSA -  Dados obrigatorios para viagens com destino a E.U.A e Canadá ( apenas campo Passaporte )
* Este campo será disponibilizado em 2 momentos, na tela do item nominal e na tela de emissão
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Retirar ou Alterar RAV

RAV - Habilitando o Flag         acima, desça com a barrra de rolagem para acessar os campos de contato e RAV e fazer as devidas retificações.
*Este campo será disponibilizado em 2 momentos, na tela do item nominal e na tela de emissão, permitindo alterar o valor ou excluir

 Habilitando o Flag         acima, desça com a barrra de rolagem para acessar os campos de contato e RAV e fazer as devidas retificações.
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Confirmação de Reserva

O sinal de          localizado a esquerda (superior) vai para a tela de emissão
O sinal de          localizado a esquerda (superior) abre o mapa de assentos 
O sinal de          localizado a esquerda (superior) cancela  a reserva
Clicando  sobre o localizador - abre a tela da reserva.
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Tela de Reserva

Ícone, pode alterar ou inserir os dados do TSA

Ícone de acesso a tela de emissão

Ícone para visualizar o mapa de assentos

OP selecione a forma de pagamento e o setor para 
responsável pela emissão

Ícone de cancelamento do PNR
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Reserva de Assentos

Clique sobre o assento de sua preferência para todos os segmentos e em seguida clique em Gravar
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Tela de Emissão
Para efetuar a emissão basta selecionar a forma de
pagamento do aéreo, e em seguida  o pagamento da 
RAV|FEE

Neste campo você consegue inserir ou alterar os dados 
do TSA

Antes de emitir você consegue alterar o valor da RAV (usar 
virgula na casa decimal)

* Dicas
Têm casos em que  o cartão aprova o aéreo e nega a RAV por 
questão de segurança, pois são pegas duas autorizações 
simultâneamente. Caso isso ocorra, encaminhe um email para  
emissaointernacional@tyller.com.br  informando o localizador,e 
os dados do cartão para pegar-mos  na maquineta da CIELO.

Do valor creditado de RAV é descontado 3,5%. 
   

Informar dados de segurança dos passageiros(SECURE FLIGTH)
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OP Eletrônica
Sua OP já  vem preenchida, basta selecionar a forma de 
pagamento .

* Pagamento contra  cartão parcelado, usar o campo de 
observação para informar a quantidade de parcelas.
 
* Duas formas de pagamento, informar  no campo de 
observações, o valor a faturar  e se  o saldo será parcelado.

Selecione  atendente responsável pela emissão 

Caso o valor de RAV não esteja de acordo, basta clicar no 
ícone Alterar RAV (alterando o valor no pop-up utilizando 
virgulas).
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Modelo de e-ticket
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Cancelamento de e-ticket

GERENCIAMENTO >>  ABA DE BILHETE >>  SINAL DE  X A DIREITA  DA TELA ( atenção a linha do etkt )

O etkt  poderá ser cancelado até as 23:00 do mesmo dia  da emissão, caso o contrário somente reembolso se a regra da tarifa permitir. 
* Internacional -  Todas as cias     
* Nacional - Somente  TAM | AVIANCA | GOL  *as demais  cias solicitar o cancelamento por e-mail  emissaonacional@tyller.com.br

Se houver  RAV  coligada a  emissão terá de solicitar o cancelamento da  RAV  por email: emissaointernacional@tyller.com.br, o etkt poderá ser  
cancelado no e.tyller

A aba Reserva: Cancela a 
reserva

A aba Bilhete: Cancela o 
bilhete
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Como Reemitir
Reemissão TAM  (Nacional e  Intenacional)  reservas efetuadas  no sistema TAM
* Pode alterar a reserva original  ou  criar  nova reserva

Reemissão Avianca (Nacional)  reserva efetuada no sistema AVIANCA
* Pode alterar a reserva original  ou  criar  nova reserva

Reemissão  GOL (Nacional e Internacional)
* Têm de alterar  a reserva original - não aceita nova reserva para reemissão.
* Em caso de NO SHOW -  reemissão somente na TYLLER

Reemissão  AZUL (Nacional)
* Têm de alterar  a reserva original - não aceita nova reserva para reemissão.
* Em caso de NO SHOW -  reemissão somente na TYLLER

1º  Busque a disponibilidade de voo (nova data) 
2º  Depois selecione o voo  de interesse 
3º  Cancele o voo antigo
4º  Clique no ícone TARIFAR
5º  Note que no teste, gerou  multa +  dif. de tx. DU=  R$ 140.00 (a pagar) + crédito de  R$ 232.00 ( MCO de reembolso ),
clicando no ícone PROSSEGUIR , aparecerá a seguinte mensagem (alerta)
6º  Confirme a alteração  
7º  A reserva alterada se abrirá na tela, note que no campo VALORES aparece apenas o novo valor a pagar (multa + dif. taxa), basta 
descer com a barra de rolagem e clique no ícone emitir
8º  Clique em EMITIR - Note que a forma de pagamento  disponível será  faturado+tkt  ou cartão+tkt, selecione a forma de paga mento e  
confirme a emissão "reemissão"
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Alterando a Reserva Original 
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Alterando a Reserva Original 
Neste exemplo, vou mudar apenas a volta.

Selecionei  busca a  vôos  de IDA ( note que meu interesse é 
alterar apenas  o retorno) , se marcar  IDA + VOLTA  sub 
entende-se que almejo alterar  a datas dos dois segmentos. 

1º  Busque a disponibilidade de voo (nova data) 
2º  Depois selecione o voo de interesse 
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3º  Cancele o voo antigo
4º  Clique no ícone TARIFAR

Alterando a Reserva Original  
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Recalculando a Reserva  

5º  Note que no teste acima, gerou multa + dif. de tx. DU=  R$ 140.00 ( a pagar) + crédito de R$ 232.00 (MCO de reembolso). clicando  
no ícone PROSSEGUIR , aparecerá uma mensagem de alerta
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Confirmando a Alteração 

6º  Confirme a alteração (reserva pré alterada)
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Reemitindo  
7º  A reserva alterada abrirá na tela, note que no campo  
VALORES aparece apenas o novo valor a pagar (multa + dif. taxa ), 
basta descer com a barra de rolagem e clique no ícone emitir.

8º  Clique em EMITIR - Note que a forma de pagamento  disponível 
será faturado+tkt ou cartão+tkt, selecione a forma de pagamento e 
confirme a emissão "reemissão"
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e.ticket Reemitido + MCO
9º  Reemissão concluída com sucesso (note no etkt modelo ) - 
Novo etkt  + MCO de multa + MCO de troco
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Cias Disponíveis para emissão 



Dúvidas?
Em caso de dúvidas com o portal, procure:

suporte@tyller.com.br    |         Tel.: 11 3121-5400

Arnaldo
Rigolon

Marcelo
Prado

Veruska
Pavan
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