
Tutorial para apoio e orientação do cliente na utilização da Plataforma Tickettravel
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Entendendo o Tutorial 

Este tutorial dá suporte à navegação e orienta nosso cliente na reserva e compra de passagens aéreas, 
rodoviárias, hospedagens, locação de veículos, e seguro viagem. Orienta ainda a utilizar as ferramentas de 
gestão e controle das compras efetuadas, através dos extratos e relatórios disponíveis em todos os níveis de 
acesso. Segue principais benefícios :

Principais facilidades :

1 - Redução do tempo de pesquisa
2 - Tarifas mais baratas que nos sites concorrentes na maioria dos eventos 
3 - Ferramenta consolida vários serviços em uma só plataforma para sua facilidade
4 - Controle total dos gastos, exportação e montagem de planilha dinâmica de ecxel 
5 - Facilidade e intuitividade na navegação, plataforma oferece segurança e conforto ao cliente  
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Acordos Corporativos produtividade fornecedoresAcessando a Plataforma com os seus dados de acesso

1- Você receberá um email com 
seus dados de acesso que são, 
o LINK que hospeda a 
plataforma, o USUÁRIO que 
será o seu email de cadastro, e 
a sua SENHA. 

2- Após receber o acesso, insira 
os dados na caixa conforme 
imagem abaixo e faça o seu 
LOGIN.   



Logado no sistema (Tela Principal / Dashboard)

Para seguir para tela de 
consultas, reservas e 

emissão de passagens, hotéis 
e carros clique no banner 

abaixo.

Para acessar as 
transações realizadas, 

retirar relatórios, 
exportar para excel, 

acesse os extratos de 
cada serviço contido na 

barra do Dashbord.



Consultas  (Passagens Aéreas)

Selecione a ORIGEM/DESTINO  
(Escolha da lista conforme 

imagem )

Defina IDA ou IDA/VOLTA, 
quantidade de passageiros.

Insira as datas.

Defina as companhias ou 
mantenha todas, clique em 

HOTEL se desejar uma cotação 
aérea com hospedagem.

Buscar Por Preço ou Por Horário



Plataforma se ajusta a Política de Viagens 

O sistema 
retorna o 

võo + 
barato .

Para 
visualizar 
todos os 

vôos clique 
em TODAS 
AS OPÇÕES

Selecionando vôos  (Passagens Aéreas)



Criando uma reserva (Passagens Aéreas) Criando uma reserva (Passagens Aéreas)  



Reserva criada.

Prazo para 
emissão da 
passagem 

(fornecido pela 
cia. aérea).

Código 
localizador.

Reserva (Passagens Aéreas)  



Emitindo o bilhete (Passagens Aéreas) 

Para emissão da 
passagem é 
necessário informar 
uma forma de 
pagamento e clicar 
no botão EMITIR
conforme imagem 
ao lado. 
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Acordos Corporativos produtividade fornecedoresAcessando o E-Ticket

A qualquer momento após 
a emissão da passagem 
você poderá acessar o E-
Ticket para imprimir ou 
encaminha-lo por email.

1 – Acesse a reserva e 
clique no envelope 
conforme a imagem.

2- Após clicar o E-Ticket 
abrirá em um pop-up com 
as informações ao lado, 
onde pode imprimir ou 
enviar.   



Consulta e Reserva de Hotel

Para seguir para tela 
de consultas e 

reservas de hotéis, 
após o 

preenchimento dos 
campos clique em 

BUSCAR .



Efetuando a reserva(Hotel)

O sistema retorna 
ordenado pelo 

menor preço, para 
seguir para a 
finalização da 

reserva e emissão 
do voucher, 

selecione a bolinha 
na linha do seu 

hotel e clique em 
AVANÇAR.   



Plataforma se ajusta a Política de Viagens 

Nas reservas de 
hotéis não há 
prazo ou pré-
reserva como 
no aéreo, uma 
vez efetuada a 

reserva, o 
voucher já é 
emitido e já 

incidem 
penalidades 
previstas na 
política do 

hotel 
reservado.

Finalizando a reserva (Hotel)



Criando uma reserva (Passagens Aéreas) Reserva de Carro (Locação de Veículos)  

Para efetuar uma 
cotação e posterior 
reserva de carro, é 

necessário 
primeiramente 

inserir os dados do 
condutor, sexo e 

clicar em AVANÇAR.



Efetuando cotação (Locação de Veículos)

Para que o 
sistema 

apresente a 
cotação das 
locadoras é 
necessário 

preencher todos 
os campos 
indicados e 

clicar em 
BUSCAR.



Selecionando o veículo (Locação de Veículos) 

Para emissão do 
voucher é 
necessário 
selecionar o veículo 
clicando na bola 
indicada na imagem 
e depois em 
INCLUIR. 
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Acordos Corporativos produtividade fornecedores
Finalizando a reserva do carro (Locação de Veículos)

Para finalizar a 
reserva e imprimir 
o voucher, é 
necessário aceitar 
as condições da 
locadora do veículo 
selecionado e 
definir a forma de 
pagamento 
conforme imagem 
em ao lado.   



Obrigado pela atenção !

www.tickettravel.com.br

Contato : comercial@tickettravel.com.br Tel: 55 21 32993100 ramal 3

http://www.tickettravel.com.br/
mailto:comercial@tickettravel.com.br

