
 

 

Informações de contato do cliente para notificação  

durante interrupções de voo 

Cumprimento da resolução 830D da IATA 

A SkyTeam Airline Alliance, com suas 19 companhias aéreas parceiras, recomenda que os agentes de 

viagens usem o campo SSRCTC em todos os PNRs para enviar informações de contato do cliente. A 

resolução 830D da IATA especifica o formato em que deve ser inserido o e-mail e o celular do cliente 

e um campo para indicar a recusa do cliente em fornecer essas informações. 

VANTAGENS PARA AGÊNCIAS DE VIAGEM 

Ao enviar informações válidas de contato do passageiro (e-mail e número de telefone celular, 

incluindo código internacional do país) de acordo com os formatos padrão do setor SSRCTCE e CTCM, 

os agentes de viagens poderão: 

1. Certifique-se de que os clientes obtenham informações oportunas e relevantes da companhia 

aérea 

2. Reduza a necessidade de verificar filas de PNR em busca de mensagens sobre interrupções e 

alterações de reservas 

3. Reduza a necessidade de procurar voos alternativos para clientes 

4. Economize tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, atenda às expectativas de seus clientes 

5. Melhore a experiência geral que a agência de viagens oferece 

 

VANTAGENS PARA OS CLIENTES 

As vantagens variam de companhia aérea para companhia aérea, dependendo dos serviços que elas 

prestam. Os clientes podem obter as seguintes vantagens: 

1. Atualizações de voos em tempo real 

2. Notificações proativas em caso de atraso ou cancelamento 

3. Atualizações relacionadas a bagagens 

4. Envio automático de nova reserva ou cartão de embarque para o próximo voo disponível 

5. Redução do tempo de espera, estresse e inconvenientes durante interrupções no serviço 

6. Uma melhor experiência para o cliente 

Opcionalmente, o idioma preferido pode ser incluído na mensagem por meio dos códigos de idioma 

na ISO-639-1. Os idiomas abrangidos pelas empresas de transporte podem variar 

Atenção: Use “//” (barra dupla) no lugar de @ (no sinal), use “..” (ponto duplo) no lugar de “_” 

(sublinhado) e use “./” (barra) onde um “– “(Travessão) quando for necessário em um endereço de 

e-mail. 

 

 



 

 

GDS Formato do(s) campo(s) SSR 

AMADEUS SSRCTCE email contact 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM/SP 
SSRCTCM phone number including country 
code/LANGUAGE 

SRCTCM-1234567890/IN 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
SRCTCR-REFUSED 

GALILEO SSRCTCE email contact 

>SI.P1/SSRCTCEYYHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
>SI.P1/SSRCTCECXHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/DE 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/12021234567  
>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/49 6987654321/DE 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 
>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/REFUSED 

SABRE SSRCTCE email contact 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM-1.1 

SSRCTCE email including customer's preferred language 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM/EN-1.1 
SSRCTCM phone number including country code 

/LANGUAGE 
3CTCM/12233444444-1.1 

3CTC/1234455555/DE-1.2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 

APOLLO SSRCTCE email contact 

@:3SSRCTCELYYHK1/N1/J.SMITH//YAHOO.COM 
SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

@:3SSRCTCMLHHK1/N1/12021234567 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
@:3SSRCTCRYYHK1/N1/FREE TEXT PASSENGER REFUSED 



 

 

WORLDSPAN SSRCTCE email contact 

3SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM-1.1 
-(dash) is permitted in the email address 
3SSRCTCEYYHK1/J-A.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
3SSRCTCMLHHK1/12021234567-1.1 

SSRCTCM phone number including country code 
indicating preferred language is German  
3SSRCTCMLHHK1/496987654321/DE-1.1 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3SSRCTCRYYHK1/FREE TEXT NO CONTACT INFORMATION-1.1 

TRAVELSKY SSRCTCE email contact 
>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/P1/S2 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/CN/P1/S2 
SSRCTCM phone number 

>SSR CTCM MU HK1/136111183249/P1/S2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SSR CTCR MU HK1/REFUSED/P1/S2 

 

 


