
Novidades e.tyller 3.0



Conheça as principais mudanças no e.tyller 3.0 
baseadas nas necessidades reais levantadas no 

primeiro trimestre de 2015 diretamente com quem
mais usa o nosso portal: o agente de viagens!  



Opção de escolha da tela padrão do portal para o usuário, que pode ser 
definida no painel de controle.  



Novo Layout do buscador aéreo (Nacional e Internacional) separando as 
seções e aplicação de filtros direto no buscador. 



Revisão do layout da disponibilidade de voos e criação de legenda nos 
filtro de horário com escala de 4 em 4 horas, movendo o horário 

desejado, terá imediata resposta em tela. 



No buscador de voos internacionais, não aparecerá o sistema GDS. Foi 
inserida a possibilidade de pesquisa + e - 1 dia (apenas Amadeus). 



O usuário poderá escolher os voos que irá enviar como cotação a seu 
cliente, clicando no “alfinete” ao lado do voo, ou elegendo todos os voos ao 

clicar no “alfinete” posicionado na barra de título.



Ao eleger os voos, o usuário entrara na aba “cotação” (nova opção no 
portal) e poderá editar as taxas no campo indicado antes de enviar ou 

imprimir a cotação. Ao voltar para a opção de voos, a pesquisa permanece 
na tela (dentro da mesma sessão). 



No novo layout da página de criação de reservas internacionais 
haverá a opção de incluir o TSA e a edição da RAV. 



A tela de reserva confirmada mostrara os assentos e valores e através do 
menu no canto inferior será possível interagir com a reserva.



Na tela de emissão por passageiro (Amadeus, Sabre, Galileo, Avianca e 
em breve TAM) todos os passageiros estarão indicados como padrão 

com a opção de desmarcar para emitir. 



Nova tela de gerenciamento. Mais prática e visualmente mais 
leve. Todas as reservas em uma única tela, com seus 

respectivos status e opções de filtros. 



Caso o usuário permaneça inativo por um período de 20 minutos, uma 
janela abrirá antes da sessão expirar, solicitando novamente a senha 

para a reativação da sessão.  



Novidades e.tyller 3.0 
OBRIGADO, ATÉ A PRÓXIMA! 




