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Acessar o portal SABRE: https://emergo5.sabre.com/community/login

Criar uma nova conta “New Account” 
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https://emergo5.sabre.com/community/login


Formulário: completar a informação para criar a conta SABRE
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Criação de senha

- pode-se gerar uma senha automática em “Generate Password” ou

entrar com uma, seguindo as regras:

● 10 Caracteres

● Alfanumérico

● Maiúscula y Minúscula

● Caracter Especial 
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No campo COMPANY, inserir “LATAM BR Agencies - LABRNV”
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No campo IATA CITY CODE, inserir o código IATA da cidade da e para o

campo EMPLOYEE NUMBER inserir o número do documento do usuário

(sem pontos ou hífen)

Registrar-se e aceitar as condições, uma vez completado os dados
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Chegará um email de confirmação com o número de usuário criado

Deverá ser clicado no link enviado para ativar a conta
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Uma vez ativado o usuário, entrar no Portal com o usuário e senha
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Uma vez ingressado no Portal, clicar em “All Content Types”
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Caso não tenha acesso, clicar em REQUEST ACCESS
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Solicitar acesso
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Um email de confirmação será enviado e deverá aguardar a aprovação

eLATAM v10.1



eLATAM v10.1

Buscar a versão 10.1 do eLATAM (Community DCP), escolher o idioma e fazer

o download – “Community DCP v10.1 Release – Idioma”



Fazer o mesmo processo de download para a VPN – “SCVPN 

Launcher v1.0.12 - Install File” 
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Depois de feito o download executar o arquivo de instalação do eLATAM
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Aceitar a politíca e clicar em “NEXT”

Clicar em “NEXT”, sem alteração do caminho de instalação
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Clicar em OK
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Inserir o “POOL NAME” com o valor LA4DHLV9 e salvar “SAVE”.
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Clicar em aceitar

Clicar em sair “EXIT” ou fechar a tela “X”
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Será criado um atalho na área de trabalho. 
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Instalar a VPN, clicando no executável
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Aceitar a política e clicar em “INSTALL”

eLATAM v10.1



Clicar em “FINISH”
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Buscar o arquivo SCVPN Launcher” e executá-lo
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Clicar em “NAO MOSTAR DE OUTRA VEZ” e “EXECUTAR”
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Será aberta a VPN e clicar em “OK”
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Ingresar o usuário e a senha da aplicação eLATAM (Não é a mesma do 

portal SABRE). Inserir o sufixo “SUFFIX” e no campo partição 

“PARTITION” colocar LA e clicar em SIGN IN
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Abrir o eLATAM
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Equipe

eLATAM


