
 

Processo de remarcação no sistema E-LATAM 

Para a simulação ou conclusão de uma reemissão devemos nos atentar como faremos esse 

processo, pois por padrão o sistema salvará a ação. 

Elaboramos dois métodos seguros para simular ou finalizar uma reemissão de forma correta 

que não impacte o passageiro ou a agência de viagens. 

Remarcação em uma reserva nova (recomendável) 

A utilização de uma reserva nova torna o processo de reemissão mais seguro, pois garante 

que a reserva original não seja modificada. 

 A nova reserva só deve ser mantida se o passageiro realmente for remarcar. 

 Caso o passageiro conclua a reemissão, a reserva original deverá ser cancelada para 

evitar duplicidade. 

Anote o bilhete original, crie uma reserva nova com o mesmo nome e pressione CTRL+G para 

inserir o bilhete: 

 

 

Preencha o número do bilhete na opção “Tkt ou Número Documento” e clique em OK: 



 

O sistema apresentará o valor do cálculo e caso o passageiro queira remarcar deverá 

seguir o processo restante.  

Caso não opte pela remarcação, deverá ignorar o processo e cancelar a reserva. 

 

Remarcação na reserva original 

>ATENÇÃO! É possível realizar a simulação da remarcação na reserva original, entretanto, é 

obrigatório a utilização do CTRL+G e a cotação só poderá ser gravada na tela 30 se o 

passageiro realmente for remarcar. A reserva não deverá ser salva se o passageiro não for 

remarcar. 

Caso a orientação não seja respeitada, a reserva original poderá ser modificada para os novos 

voos. 

Com a reserva original aberta, ajuste os voos conforme a solicitação do passageiro e pressione 

CTRL+G para inserir o bilhete: 

 Não selecione o bilhete e não clique em reemitir 

 

 



 

Insira o número do bilhete no campo “Tkt ou Número Documento” e clique em OK: 

 

 

O sistema apresentará o valor do cálculo. 

Caso o passageiro queira remarcar, deverá reiniciar o processo inserindo os novos 

voos, excluindo os originais. 

 

 


