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uprzednio adres e-mail. Tym sposobem
zostanie wygenerowany kod ekspedienta
składający się z szeregu 4 znaków, który
przypisany jest do danego pracownika.
Moduł administratora pozwala również
na zawieszanie, edytowanie oraz
anulowanie kodu ekspedienta.
Aby aktywować kod ekspedienta oraz
nowe hasło do systemu należy przy
kolejnym logowaniu wpisać adres
e-mail (login) oraz hasło otrzymane
z automatu Merlin.X.

MODUŁ ADMINISTRATOR
Moduł ten w pełni pozwala zarządzać
bazą ofert poszczególnych operatorów.
Agent na tym etapie może wyeliminować oferty operatorów z którymi nie
współpracuje. Moduł ten równocześnie
daje możliwość generowania oraz
zarządzania kodami ekspedientów
dla pracowników biur podróży.
Po wejściu w zakładkę „Administrator”
ukazuje się lista dotychczasowych
kodów ekspedienta. W przypadku
obszernej listy ekspedientów dodana

została możliwość wyszukania konkretnej
osoby po kryteriach jak: Imię, Nazwisko,
E-mail (login), Numer karty Travel Agent
Card, dacie aktywacji kodu ekspedienta.
W celu założenia nowego kodu ekspedienta należy kliknąć na link „Nowy
Ekspedient” . Następnie uzupełnić
formularz rejestracyjny danymi: E-mail
(login), Imię, Nazwisko. Po wypełnieniu
tych pól i wybraniu linku „Zapisz” zostanie wysłane przez automat Merlin.X
hasło dostępu do systemu na wskazany

W przypadku gdy Agent chce zmienić
wygenerowane hasło system zaakcentuje
przy pierwszym logowaniu możliwość
zmiany hasła. Należy wtedy wpisać proponowane hasło składające się przynajmniej
z 8 znaków w tym jednej cyfry oraz w polu
poniżej powtórzyć je jeszcze raz.
Jeżeli Agent nie pamięta hasła dostępu
należy wybrać link „Przypomnij hasło”
wtedy też na wskazany adres e-mail
zostanie wysłane nowe hasło dostępu.
W przypadku wyłączenia oferty danego
operatora wystarczy tylko w module
„Wyłączeni operatorzy” zaznaczyć
jednego lub kilku touroperatorów oraz
wybrać ikonę „Zmień dane”.

MODUŁ PROFIL
Moduł ten pozwala na edytowanie danych osobowych oraz wygenerowanych
haseł. W przypadku zmiany hasła należy
wybrać kolejno link „Zmień hasło” oraz
„Zapisz”. Wtedy też zostanie wysłane
hasło z automatu Merlin.X.

"PODOBNE OFERTY"
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!
Dokładniejsze porównanie ofert, opisów
i zdjęć dostarczane przez touroperatorów;
a przez to jeszcze bardziej przejrzysta
oferta.
Pole to pojawia się w drugim i trzecim
etapie wyszukiwania przy ofertach które
proponowane są przez minimum dwóch
touroperatorów.
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