3 Maneiras de Seguir
A Viagem de um Viajante
*Seu endereço de e-mail consta no PNR?
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1. Importar ou
2. Seguir a Viagem

1. Importar
Você faz a reserva de seu viajante através do Sabre®, e depois utiliza os campos de
e-mail (PE) para simplificar o processo do Seguidor. Siga estes passos para IMPORTAR
AUTOMATICAMENTE a viagem para a seção “Trips I’m Following de sua conta no TripCase.”
(Este método funciona independentemente do viajante ser ou não um usuário registrado do TripCase.)
Independentemente do método utilizado para fazer sua reserva
no Sabre, nós recomendamos que os campos de e-mail (PE) sejam
configurados do seguinte modo:
A inclusão de seu e-mail no campo CC garantirá que o itinerário da
viagem seja adicionado às viagens que você está seguindo em sua
conta do TripCase.

PARA: e-mail do viajante
CC: e-mail do seguidor

O viajante receberá um e-mail de confirmação.
O seguidor incluído no campo CC receberá uma cópia do e-mail de confirmação.

O viajante vê a viagem no TripCase sob a seção My Trips.
O seguidor vê a viagem no TripCase sob a seção Trips I’m Following.

Se o seguidor estiver utilizando os recursos para calendário do TripCase, as viagens que ele
está acompanhando aparecerão em seu calendário com o nome do viajante como título.

As viagens também estarão disponíveis para visualização sob as abas Active e Following do
aplicativo móvel.

A partir de seu desktop, um seguidor pode mover viagens entre Trips I’m Following
e My Trips.

Enquanto os viajantes aproveitam suas viagens, seus seguidores podem conferir seus últimos
itinerários, além do bilhete e fatura eletrônicos no TripCase. Eles também serão notificados por
e-mail sobre mudanças nos voos.
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3. Compartilhar

Campos do e-mail
DESTINATÁRIO:
Os endereços de e-mail que
constam do campo PARA
receberão o e-mail de confirmação
e a viagem será importada para a
conta destes usuários no TripCase
sob a seção “My Trips” do website
(seção “Active” no aplicativo
móvel).
PE#qualqueremail@email.com#

COM CÓPIA PARA:
Os endereços de e-mail
que constam do campo CC
receberão uma cópia do e-mail
de confirmação e a viagem será
importada para a conta destes
usuários no TripCase sob a seção
“Trips I’m Following” do website
(seção “Following” no aplicativo
móvel).
PE#qualqueremail@email.
com#CC/BC

CÓPIA OCULTA:
Os endereços de e-mail
informados no campo BC
receberão apenas uma cópia
do e-mail de confirmação. A
viagem não será importada para o
TripCase.
PE#qualqueremail@email.
com#BC/
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2. Seguir a Viagem
A viagem de seu viajante já está reservada e ela aparece
em sua conta do TripCase, sob a seção de viagens ativas em
“Active”. Agora você tem os meios para incluí-la na lista das
viagens que está seguindo. Siga estes passos para MOVER a
viagem para sua conta, sob “Trips I’m Following.”
(Este método funciona independentemente do viajante ser ou
não um usuário registrado do TripCase.)
A partir de seu desktop, vá para www.tripcase.com e
assine em sua conta do TripCase.

Encontre a viagem que deseja mover sob “My Trips.” Abra
a viagem e clique no botão Edit.

Na tela popup, marque a caixa de verificação “I am not
the traveler”. Adicione o nome do viajante. Clique em
Salvar.
I am not the traveler.

A viagem aparecerá agora sob
Trips I’m Following.

Você também pode manualmente adicionar uma viagem
e marcá-la como uma viagem que está acompanhando
utilizando a mesma caixa de verificação.

Viagens podem ser adicionadas de volta à seção
My Trips do website.
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3. Compartilhar
Uma viagem já consta na conta do viajante no TripCase e
você não é um passageiro do PNR. O viajante pode torná-lo
um seguidor através do website ou do aplicativo móvel. Peça
ao viajante para seguir estes passos para COMPARTILHAR a
viagem. A viagem compartilhada aparecerá como uma das
viagens que está seguindo em “Trips I’m Following” em sua
conta do TripCase.
(O viajante deve ser um usuário registrado no TripCase.)
Acesse sua conta no a partir do website ou do aplicativo
móvel do TripCase.

Abra a viagem que deseja compartilhar.

Clique no ícone Share na barra de ferramentas.

Insira o endereço de e-mail de seu seguidor. Este
endereço de e-mail deve estar associado a uma conta
existente no TripCase.

Uma vez salvas estas configurações, o seguidor será
notificado de sua viagem por e-mail. A viagem aparecerá
em sua conta do TripCase entre as viagens que ele está
seguindo.

No aplicativo móvel, um viajante pode clicar em Always
Share a partir do botão de contatos para compartilhar
automaticamente todas as viagens com você.
Always Share

As viagens poderão ser vistas sob as abas Active e
Following do aplicativo móvel.

Enquanto os viajantes aproveitam suas viagens, seus
seguidores podem conferir seus últimos itinerários, além
do bilhete e fatura eletrônicos no TripCase. Eles também
serão notificados por e-mail sobre mudanças nos voos.

Enquanto os viajantes aproveitam suas viagens, seus
seguidores podem conferir seus últimos itinerários no
TripCase.

