web & móvel

Informação sobre voos onde os seus clientes precisam

Conteúdo adaptado
a ecrãs de diferentes
dimensões

Ajude os viajantes
a responder
proactivamente as
suas questões sobre o
estado do voo

Disponibilize
informação a tempo
de os atualizadores
atuarem

Permita ao staff e aos
clientes planear em
torno de imprevistos

Informação sobre estado de
voos e mapas em tempo real
•

Localizador de voos – Permita que os
utilizadores sigam os voos no ar em tempo real no
seu site ou aplicação móvel, através do número
de voo ou da rota. Os resultados incluem detalhes
importantes sobre o estado do voo, horários
previstos e reais, terminais, portas de embarque,
e um mapa que mostra a sua posição atual.

•

Chegadas & Partidas FIDS – Exiba um ecrã de
voo com Chegadas e Partidas incluindo o estado
e os horários atuais de um aeroporto específico,
tudo em tempo real.

•

Mapa de Tráfego Aéreo – Mostre voos a chegar
ou a partir de um aeroporto, podendo exibir
informações detalhadas, como aeroportos de
partida/destino e ETAs.

•

Mapa de Atrasos do Aeroporto – Mostre em
tempo real os atrasos de partidas e chegadas
(apenas na América do Norte).

www.oag.lat/web-moviles

Personalize à imagem
da sua marca

“Quando se trata de serviço
ao cliente, queremos ajudar
os viajantes a chegar ao
seu destino da maneira
mais agradável possível e
livre de stress. Colocar a
informação nas mãos dos
nossos clientes para lhes
dar o poder de controlar a
sua própria experiência de
viagem com uma solução
baseada em tecnologia foi
uma decisão lógica.”

Quem usa conteúdo
web e móvel?
• Aeroportos
• Companhias aéras

• Empresas de
tecnologias de
transportes

Entre nuestros clientes se incluyen:

Jonathan Dean
Maryland Aviation Administration (BWI)
Diretor de Comunicações

Conteúdo web da OAG responsivo, que se ajusta ao tamanho do browser automaticamente.
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