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Mostrar/Criar   HELP CDEFUALT / HELP CDR
Acesso  CR/A1  
Acesso do SID local  CR/A1A5A  (A5A = SID local )  
Acesso do SID local com assinatura específica  CR/A1A5ADS  (DS = assinatura do agente)  
Acesso através de um Posto  CR/A1B5B  (B5B = SID novo)  
Acesso através de um Posto com assinatura específica CR/A1B5BXY  (XY = nova assinatura )  
Mostrar o Histórico HELP CDEFUALT / HELP CDR
Nível de Agência  CR/A1*H  
Nível de Posto  CR/A1F9H*H  
Nível de Posto com assinatura específica  CR/A1F9HMS*H  
Função de Deletar HELP CDEFUALT / HELP CDR
SID/assinatura do agente  CR/DELETE A5A/A1   (A5A = SID local )  
SID, com 2 assinaturas  CR/DELETE A5ADS/A1  (DS = assinatura do agente)  

Máscara para atualizar o Default de Carros        INFO CDRG 
 

              CAR AVAILABILITY/SELL DEFAULTS             >CR/A1 
SID(A5A) SINE(DS) /DT-TIME(    ) /ARR-TIME(    )    SS ONLY(N)  
/BS-(        )        FOR CAR LIST – DISPLAY ALL LOCATIONS (Y)  
SPECIFIC VEHICLE (ICAR*)-(     )-(     )   LINK ASSOCIATES (N)  
UNL MILEAGE ONLY (N)      GUAR RATES ONLY (N)                   
INCLUDE ( ) OR EXCLUDE CAR ASSOC (  )-(  )-(  )-(  )-(  )-(  )  
DISPLAY ENTRY AT TOP OF SCREEN (Y)                              
DISPLAY TABS AT BOTTOM OF SCREEN (N)                          

 

Explicação de Modelo INFO CDRG
SID (A5A = local SID) SID da Agência (já preenchido pelo Worldspan)  
SINE  (DS = agent sine) Assinatura do Agente  
/DT-TIME Opção de horário específico de entrega do veículo 
/ARR-TIME Opção de horário específico de retirada do veículo 
SS ONLY Opção de código do Status 
/BS IATA da Agência ou código de acordo com a locadora  
FOR CAR LIST – DISPLAY ALL 

LOCATIONS 
Y – Mostra todas as localidades. 
N – Não mostra as localidades no aeroporto. 

SPECIFIC VEHICLE  Específica até 3 tipos de veículos que irão aparecer na disponibilidade a 
menos que a opção “wildcard” seja usada. A opção “wildcard” mostrará 
um veículo específico ou de porte maior (ex. Se ICAR for solicitado, a 
resposta incluirá : ICAR/SCAR/FCAR/PCAR/LCAR/XCAR.)  

LINK ASSOCIATES  Essa opção se aplica ao campo /AP-D, para Worldspan AccessPlus/ 
Worldspan Car Source , somente se preenchido com um (D). A opção 
/AP-S mostrará Car Source somente se preenchido com um (S). Se 
deixado em branco ou preenchido com um (N) , todos os participantes 
disponíveis serão apresentados.  

UNL MILEAGE ONLY  Solicita somente os veículos/tarifas que ofereçam milhagem ilimitada  
GUARANTEED RATES ONLY Somente solicita carros, cujas tarifas sejam garatidas 
INCLUDE Mostra  somente as locadoras específicadas na opção de Códico das 

Locadoras. Não pode ter (Y) nas duas opções (INCLUDE / EXCLUDE) 
EXCLUDE Exclui as locadoras especificadas na opção de Código das Locadoras. 

Não pode ter (Y) nas duas opções (INCLUDE / EXCLUDE). 

CAR ASSOC 

Somente particicipantes específicos são considerados na 
disponibilidade. Se no item LINK ASSOCIATES a  opção for (D) então 
somente os participantes no AccessPlus e Car Source poderão ser 
adicionados. Se no item LINK ASSOCIATES a opção for (S) somente os 
participantes no Car Source poderão ser adicionados. 

DISPLAY ENTRY AT TOP OF 
SCREEN  Mostra a entrada feita no topo da tela de disponibilidade.  

DISPLAY TABS AT BOTTOM OF 
SCREEN Mostra o índice de ajuda no final da disponibilidade 

 


