DOCUMENTATIE
EXTRANET FIBULA AIR TRAVEL
"XFAT"

1) LOGIN
http://resurse.fibula.ro/extranet/
Vă rugăm să utilizați aceleași credentiale pe care le utilizați pentru Fibula B2B (b2b.fibula.ro)

2) DASHBOARD
În această pagină, puteți căuta rezervările fie selectând NUMARUL DE REZERVARE din listă, fie utilizând
una dintre casetele de căutare.
Caseta de căutare din partea de sus va fi disponibilă pe fiecare pagină, puteți comuta între rezervări folosind
această casetă de căutare fără a vă întoarce la pagina principală.

De asemenea, pe această pagină puteți vedea ultimele 20 de mesaje primite, mesajele necitite sunt marcate
ca NEW

3) SPECIAL BOOKINGS REPORT
În acest meniu puteți vedea o listă a rezervărilor Dvs. de care aveți nevoie de atenție urgentă (afectate de
Pandemia COVID-19). Nota explicativa si recomandari:
Pasul 1) in exemplul de mai jos puteți vedea lista de rezervări pe care nu ați procedat-o încă. (ultima
coloana aveti nota explicativa marcata cu galben).
* puteți face clic pe butonul „PRINT ACORD TIPARIT” (subliniat verde) pentru a genera documentul.
*puteți fie să imprimați și să completați manualul informatiile lipsă ( date contact agentie revanzatoare, cnp
client, plati efectuate de catre client si plati efectuate de catre agentia revanzatoare) sau puteți copia continutul
acordului într-un document WORD.
Pasul 2) in exemplul de mai jos puteți vedea cum să adăugați documentul completat in sistemul
Extranet. Rețineți că trebuie să selectați tipul de document înainte de a încărca un document în sistem,
toate documentele ar trebui să se potrivească cu tipul de document selectat.
IMPORTANT ! - Dimensiunea fisierului NU TREBUIE sa depseasca 2MB (pdf,doc,jpg)

4) URMAREA STĂRII UNUI ACORD
După ce echipa noastră va primi un acord, veți putea urmări starea documentului prin deschiderea fiecărei
rezervări individual. Starea finală a acordului va fi publicată în document. Veți fi, de asemenea, notificat pe
pagina principală cu și mesaj automat.

Dacă există comentarii pentru documentul pe care îl încărcați, puteți răspunde făcând click pe butonul
„Adăugați notă la DOC” marcat cu o stea verde.

