
 
Download das MACROS 

 

0905 © 2005 Worldspan, L.P. 3030 
  Page 1 of 5 

 
1. Na Barra de Tarefas do Worldspan, clicar em TOOLS e depois em MACRO EDITOR 

 

 
 

2. Clicar em COPY OFFICE MACROS 
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3. Aparecerão duas janelas, a que estiver acima indicará todos os arquivos de tecla rápida 
gravadas no Servidor. A janela abaixo estará em branco, o que indica que você não possui 
nenhuma tecla rápida em seu micro. Para baixar uma cópia do Servidor para o Micro basta 
clicar no botão ALL (com a seta para baixo) e depois em CONTINUE... 

 

 
 

4. Aparecerão os mesmos arquivos na janela abaixo, o que indica que os arquivos de teclas 
rápidas já estão em seu Micro. 
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Como Associar os Arquivos no Campo MY LINKS 
 

1. Em MY LINKS, clicar no botão com o sinal de MAIS (+) em verde 
 

 
 

2. Abrirá uma janela onde deverá ser colocado o nome da tecla. Este campo aceita somente 8 
caracteres e já os temos padronizados. Para maior facilidade, estarão listados no final da 
apostila  assim como a associação ao respectivo arquivo. Clique em NEXT. 
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3.  Aparecerão todos os arquivos e você deverá clicar no correspondente à tecla que nominou, 

por exemplo, se na tela anterior você escreveu CÂMBIO, deverá clicar no arquivo CÂMBIO e 
depois em FINISHED. 

 

 
 
 

4.  Agora é só clicar na Palavra CÂMBIO que apareceu na sua tela do My Links que 
automaticamente serão dados o comando e a resposta na sua tela de trabalho sem que você 
precise digitar o comando. 
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5. Fazer passos de 1 à 4 para associar todos os arquivos. Para isso, veja abaixo o nome do link 

que deverá ser associado ao respectivo arquivo. 
 
 
 

LINK ARQUIVO 
Câmbio Câmbio 
Vôos Disponibilidade por acesso direto 
Retorno Retorno por acesso direto 
Contato Contato 
Prazo OSI Prazo 3OSI 
PrazoTAW Prazo 7TAW 
SemPrazo Deixar sem prazo 
AssentoJ Assento na janela 
AssentoC Assento no corredor 
Tarifa Tarifar e gravar cotação na reserva 
Bilhete Para saber aonde bilhetar 
TKT OSI Modelo para bilhetar em OSI 
TKT S SR Modelo para bilhetar em SSR 
PrintPax Itinerário para passageiro 
YSTR Desbloquear impressora 
Cod Cid Codificar cidade 
Dec Cid Decodificar Cidade 
Cod Cia Codificar Cia Aérea 
Dec Cia Decodificar Cia Aérea 
Dec Eqp Decodificar equipamento 
Segmento Segmentos (produção do mês) 
DicasWSP Dicas (informações do Help Desk) 

 


