DOT analyser

Acesso a dados convenientes da aviação americana

Veja o histórico de fatores
de carga por passageiro
de voos carreira

Aceda ao lucro das
companhias de aviação
americanas e folhas de
balanço

Identifique tendências
e novos fenómenos
industriais

Monitorize custos de
combustível

Conheça estatísticas
de emprego das
companhias americanas

O analisador DOT oferece informação detalhada em relação ao fluxo de tráfego, horários, ligações,
planeamento de rotas e análise de redes exclusivamente para o mercado dos US.
Os dados neste produto são fornecidos pelo Departamento de Transportes Americano (DOT), que incluem
voos internacionais, mas apenas quando as rotas originam ou são destinadas para o respetivo território.

Informação poderosa disponibilizada
•

•

•

Tabela de Poder de Tráfego – analise T100
dados de tráfego através de varias dimensõescompanhia, pontos de chegada/partida, cidade,
país, estado, região, mensal, trimestral ou anual.
Tabela de Poder O&D – Dados OD1A e OD1B
para analisar contagens e rendimentos de
passageiros. Recolhidos de DOTs de uma amostra
de 10% de passageiros.
Tabela de Poder Financeiro – Dados agregados
de 41 horários de aviação de certificado DOT para
análise financeira, incluindo folhas de balanço,
rendimentos e número de empregadores.

Características dos
relatórios
•

Histórico de dados disponíveis para uma analise a longo
prazo:
• Tabela de Poder de Tráfego – 1981 domésticos, 1990
internacionais.
• Tabela de Poder O&D– 1981 OD1A, 1998 OD1B

• Tabela de Poder Financeiro – 1968

•

Personalizável para uma manipulação simples.

•

Configure relatórios e programe a sua criação
automática.

•

•

Dados exportados em ficheiros to .csv, .pdf, .xls e .xlsx.

Tabela de referência OAG para aeroportos, companhias,
códigos de aeronaves, alianças, país/região e MCT’s.

codes, alliances, country/regions & MCT’s.

www.oag.com/lat/analytics/dot

oag.com/lat

A OAG fornece-nos uma
variedade muito flexível
de dados e análises
existentes no mercado.
Sendo um aeroporto
de renome mundial
precisamos de dados
precisos e de confiança- a
OAG dá-nos isso.
Sydney Airport

Quem utiliza o analisador DOT?
•
•
•
•
•
•
•

Empresas de investimento financeiro
Consultores estratégicos e de aviação
Gerentes aeroportuários
Fabricantes de aeronaves & MROs
Estabelecimentos educativos
Agencias governamentais
Empresas de turismo

Clientes:

www.oag.com/lat/analytics/dot
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