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Prezado(a) Agente de Viagens,
Através do nosso Portal
agente.sgrentals.com.br, você
acessa nossas 3 locadoras (Hertz,
Dollar e Thrifty) para cotação,
reservas e emissão de vouchers,
garantindo suas condições de
comissionamento e faturamento.

Para acessar suas ferramentas e benefícios de Agente, você terá que acessar sua conta antes
de mais nada, fazendo login pelo botão laranja em destaque ou no canto superior direito da tela.
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LOGIN
Digite seu e mail e sua senha. Se estiver utilizando o site pela primeira vez,
a senha é 12345, que deve ser trocada por outra de sua preferência.
Depois, clique em ENTRAR.
Se ainda não tem acesso, clique em NOVA CONTA e preencha os dados
solicitados. Caso não saiba ou tenha esquecido sua senha, clique em
“Recuperar senha” e você a receberá no seu e-mail de login.
Após login, o box de
cotação passa a ser
exibido.
Detalhes do processo
de cotação serão
informados nas
próximas páginas.
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No canto superior direito
da tela, a cotação diária
do dólar é exibida assim
como os menus para
acesso à REDE DE LOJAS,
FALE CONOSCO e SAC.

No menu AGENTE DE VIAGEM, na aba Reservas,
você confere todas as reservas que foram
feitas pela sua agência. E tem a opção de
filtrá-las, emitir as que estão pendentes, abrir
detalhes, enviar por e-mail, cancelar e exportar
um relatório para Excel.
As mesmas funções equivalentes estão disponíveis
na aba Vouchers.
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Na aba Whitelabel, você pode solicitar a criação de
um link de reservas e emissão de vouchers online,
personalizado para o seu site.
Basta preencher os campos, informar um e mail
para receber cópias ocultas das emissões feitas
através deste link, e enviar o logo que aparecerá
no cabeçalho de todas as páginas.
Para que você não precise investir tempo e
dinheiro desenvolvendo uma plataforma de
locação internacional de veículos, oferecemos
esta ferramenta sem nenhum custo.
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Na aba Documentos, você baixa
arquivos importantes relacionados
à integração de nosso site via
Webservice, além de Termo
de Responsabilidade para
pagamento com cartão de crédito
e outras informações financeiras.

Na aba Incentivos SG Partners,
você cadastra os seus dados
bancários para passar a
receber, automaticamente,
U$3 (três dólares) em cada
locação efetivada com a Hertz,
Dollar ou Thrifty através
do SG Rentals.
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Todos os processos de SAC Hertz Internacional, Dollar ou
Thrifty devem ser registrados de forma online através do
menu SAC.
• Selecione o fornecedor e insira as informações solicitadas.
• Você pode anexar documentos referentes ao processo
como Voucher de Pré Pagamento, Cópia do Contrato de
Locação, Cópia da Invoice, Cópia de Confirmação da
Reserva e demais documentos que considerar relevantes.
• Clicar em Abrir Chamado.
Uma mensagem automática será encaminhada ao e-mail
cadastrado juntamente com o número do protocolo.
Acompanhe o andamento desta ocorrência através deste
número via site em Procurar Chamado.
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PASSO-A-PASSO DA RESERVA
Digite a cidade, o aeroporto ou
o código da loja de retirada e
selecione dentre as opções
apresentadas. Faça o mesmo caso
a loja de devolução seja diferente.
Então selecione a data de retirada
e de devolução, utilizando o
mesmo calendário para ambas.
Depois, digite os horários.

Se for necessário, você pode adicionar o número de Associado Gold do seu cliente e código de desconto
habilitando Informações Adicionais. Então, clique em RESERVAR.
A qualquer momento, você pode consultar nossa área de Ajuda, digitando sua dúvida. Se não encontrar
o que você procura dentre as opções apresentadas, você pode deixar sua mensagem e um consultor irá
lhe atender via chat.
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COTAÇÕES
No lado esquerdo da tela, você visualiza os dados
da cotação. No lado direito, a relação de categorias
de carros com suas respectivas opções de tarifas.
Ao invés de visualizar em formato GRADE, você
pode visualizar em formato LISTA.
Escolha o veículo que mais atende as necessidades
do seu cliente, compare os preços entre as três
locadoras, e clique em RESERVE AGORA, que
aparece ao passar o mouse por cima de um preço.
Nesta tela, você também tem a opção de filtrar por
categoria de carro.
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ENVIO DE COTAÇÃO POR E-MAIL
Para que seu cliente receba cotação por e-mail, você
deve selecionar os carros que mais se adequam à sua
viagem clicando no símbolo de mensagem à direita de
cada categoria de carro. Também é possível enviar todas
as categorias, clicando em SELECIONAR TODOS.
Depois, clique em ENVIAR E-MAIL.

Na próxima tela, exibe-se as categorias selecionadas, com valores para nossas 3 locadoras e suas tarifas.
É possível selecionar apenas uma ou mais locadoras (clicando sobre as marcas) ou uma ou mais tarifas
(clicando sobre o nome das mesmas) ou, até mesmo, diferentes tarifas de cada locadora, clicando sobre os
preços. Depois, é só digitar Nome, E-mail e clicar em ENVIAR.
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Para refazer uma busca, é só editar os campos de cidade, datas e
horários no lado esquerdo da tela e clicar em PESQUISAR.
Se a categoria de carro que você busca não aparecer na tela inicial,
nesta mesma área você pode habilitar a opção Tipo de veículo e
digitar o SIPP CODE específico do carro que procura.
Se desejar aplicar um Código de Desconto (CDP ou um PC),
é só habilitar a opção Informações adicionais e digitar o código
de desconto, juntamente com o código da tarifa e a locadora.
Para inserir Equipamentos Opcionais, habilite esta opção e
selecione quais equipamentos e suas respectivas quantidades.
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RESERVA
Agora é o momento de conferir todos os detalhes da reserva,
preencher os dados do condutor, as informações do voo, ler e
assinar os Termos e Condições. Feito isto, clique em RESERVAR.
CONFIRMAÇÃO
DE RESERVA
Na próxima tela, você
pode cancelar a reserva
(se necessário), enviar
por e mail ou efetuar o
pagamento da mesma
por Faturamento (se sua
agência tiver esta opção
habilitada), cartão de
crédito ou crédito
bancário.
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EMISSÃO DE VOUCHER
Emita o voucher
através da página de
confirmação e reserva,
clicando em Efetuar
Pagamento ou
acessando uma
reserva já feita
clicando em AGENTE
DE VIAGEM > Reservas.
Modelos de voucher
ao lado.
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Agora que você já sabe tudo sobre o SG Rentals , faça seu login e

BOAS VENDAS!

Se precisar de suporte comercial, entre em contato pelos telefones
11 3524 7525 / 0800 602 7525 ou pelo e-mail comercial@sgrentals.com.br

