Amadeus Sign Code موقع
؟Amadeus sign code كيفيت انذخول عهي انموقع

:ٙ) أدخم انشابظ انخان1

www.amadeus-signcode.com

 )2أدخم كهًت انًشٔس ٔ كهًت انغش انخ ٙاسعهج نك يٍ قبم أيادٕٚط.

 )3أدخم االسبعت عشش سقى نبطاقت انشقى انقٕي ٙانخاصت بك .

 )4أدخم بُٛاحك كًا ْٕ يٕضح أدَاِ .بشجاء انخأكذ يٍ صحت انبٛاَاث انخ ٙحى ادخانٓا ٔقشاءة
األحكاو ٔانششٔط جٛذا ثى اضغظ بانًٕافقت.

 )5ادخم كهًت انغش انخ ٙعبق اسعانٓا يٍ أيادٕٚٚظ ف (Old Password) ٙثى أدخم كهًت انغش
انجذٚذة يكشسِ ف ٙيغخطٛم ).(New Password & Verify Password

هاو:
-

البذ اٌ ححخٕ٘ كهًت انغش عهٗ االقم عهٗ  6حشٔف ٔ اسقاوًٚ .كُك اخخباس قٕة كهًت انغش
عٍ طشٚق ( .(Password Strength

-

حعهق كهًت انًشٔس بعذ عج يحأالث إدخال خطأ.
بمجرد تسجيم دخونك ،يمكنك إرسال أماديوس طهب جذيذ ،عرض طهباتك ،وتغيير
انبياناث أو كهمت انمرور انخاصت بك .يمكنك أيضا عرض روابظ مفيذة ،واألخبار وتنزيم
كتيباث.

”“New Requestحغًح نك بإسعال اٖ يٍ انطهباث انخانٛت:
-1

 Create Signأخخش سيض انذخٕل نٛخأنف يٍ أسبعت أسقاو ٔحشف ،ٍٛيثم.)1234 AA( :
ثى قى بإدخال حفاصٛم انًغخخذو كًا ْٕ يٕضح أدَاِ:

هاو:
-

ف ٙحال ٔجٕد أ٘ ححذٚث ف ٙانخفاصٛم أعالِ ،انشجاء انخأكذ يٍ أٌ حشعم نُا طهب انخحذٚث
”ٔ "Update Requestرنك نٛخى حطابق انبٛاَاث نذُٚا يع بٛاَاث انًٕظف انخاص بكى.

-

ٚخشحب عهٗ حفعٛم خاصٛت انخٕقٛع فٗ فشع آخش ،إيكاَٛت عشض جًٛع انحجٕصاث(،)PNRs
ٔعجالث انعًالء (ٔ )customer profilesالٔ .Queuesإجشاء اٚت حعذٚالث ٔانخحكى فٓٛا يٍ
حٛث إصذاس انخزاكش أ اٚت إجشاءاث أخشٖ.

-

ٚشجٗ إفادحُا بانشٚذ االنكخشَٔٗ انخاص بكى ٔحجُب ا٘ بشٚذ إنكخشَٔٗ عاو  ،حٛث أَّ عٛخى
إسعال حفاصٛم سيض انذخٕل  Sign-Inانخاص بانًغخخذو فقظ ٔالٚجٕص َششْا ب ٍٛجًٛع
انًغخخذي.ٍٛ

-

بشجاء سعال دنٛم خطٕاث كٛفٛت انخٕقٛع انًٕجٕد فٗ عاليت انخبٕٚب " " Helpإنٗ يغخخذو
سيض انذخٕل .Sign-In

 Update Sign -2بعذ انضغظ عهٗ " ،"continueعٛخى عشض حفاصٛم سيض انذخٕل
ًٚٔngiI-nIكُك ححذٚث انبٛاَاث انًطهٕبت.

 Delete Sign -3إلنغاء سيض انذخٕل Sign-In

ًٚ Display all available Signs -4كُك يٍ عشض جًٛع سيٕص انذخٕل  Sign-Inنًكخب
يحذد.

. نذٖ يكخب يحذدSign-In  نعشض عجم سيٕص انذخٕلDisplay Sign’s History -5

.Sign-In م سيض انذخٕلٛ إلعادة حشغReset Sign Password -6

 ًٚOthersكُك ْزا انخٛاس يٍ إسعال طهباث أخشٖ ،حٛث ًٚكُك كخابت طهبك ،ثى اضغظ عهٗ“.”Submit Request

” “View Requestsحًكُك يٍ عشض جًٛع انطهباث انًشعهتٔ ٔ ،ضعٓىٔ ،طهب انًعهٕياث،
ٔانشدٔد انخٔ ٙسدث يٍ يكخب أيادٕٚط ٔعشض انًشفقاث إٌ ٔجذث.
ًٚكُك عشض سيض انذخٕل ٔ ، Sign-Inحاسٚخ انطهب ٔ إَٔاع انطهباث (إَشاء سيض دخٕل ،ححذٚث سيض
انذخٕل ،انخ .)...

” “Change Profileعٛخى عشض انبٛاَاث انًذسجت يغبقا ،يع إيكاَٛت ححذٚث كافت انبٛاَاث فًٛا
عذا اإلعى ،سقى انبطاقت انشخصٛتٔ ،كانت عفش ٔحاسٚخ انًٛالد.

”ٚ “Change Passwordغًح نك بخغٛٛش كهًت انًشٔس انخاصت بك.

أخٛشا ًٚ ،كُك أٚضا عشض أخباس أيادٕٚطٔ ،اٚت سٔابظ يفٛذة ٔححًٛم دنٛم االعخخذاو انخاص بشيض
انذخٕل يٍ األٚقَٕاث انًبُٛت أدَاِ:

مالحظتٚ :شجٗ انخأكذ يٍ انخشٔج ” “Logoutبًجشد حقذٚى طهباث انخاص بك يٍ عاليت انخبٕٚب
انخشٔج .

