
schedules analyser

• Relatório	de	capacidade		– dados	através	de
diferentes	dimensões	– linhas aéreas, alianças,
aeroportos de partidas/chegadas, cidade, país,
região, DOW, horários de partidas/chegadas, tipo
de equipamento – e frequência e capacidade (data,
semana, mês, estação ou ano)

•	 Relatório	de	banco	estrutural	– dados	do	aeroporto
central	e fluxo de voos num período de 24h.

• Relatório	de	Alterações	–	 compare	horários
em	dois	períodos	de	tempo e veja novas rotas,
rotas descontinuadas ou com outra capacidade,
equipamento, e previsão de chegada/partida.

• Relatório	Top	X	–	 veja transportadoras,
aeroportos	e	aeronaves	de	topo baseando-se em
várias métricas (ASKs, ASMs, lugares e frequência).

• Tabela	de	Poder	–	 crie um relatório	altamente
personalizável	de	previsões.

Ofereça introspeções poderosas através de 
relatórios chave

Perceba o potencial da análise de dados programada

Identifique 
oportunidades 

comerciais para novas 
rotas e serviços

Monitorize a rede 
competitiva incluindo 
partilhas relativas de 

mercado

Identifique novas 
tendências e 

fenómenos industriais

Modele o fluxo de 
tráfego incluindo, 
exigências futuras

Planeie recursos 
incluindo fluxos 

prováveis de 
passageiros nos 

aeroportos

www.oag.com/lat/analytics/schedules

Características dos 
relatórios:
• Organização por	grupos	de	linhas	aéreas,	tipos

de	naves,	aeroportos,	cidades,	países	e	regiões.
• Todos	os	relatórios em formato to .csv, .pdf, .xls e

.xlsx.
• Configure	os	relatórios	para que corram

automaticamente.
• Resultados num	mapa	integrado.
• Tabela	de	referência	da OAG para aeroportos,

linhas aéreas, códigos de aeronaves, alianças e
países/regiões.

• Historial de dados	desde	1996

oag.com/lat

http://www.oag.com/lat/analytics/schedules
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As funções fáceis de 
utilizar do programa 
assistem-nos nas 
nossas tarefas diárias. 
O analisador da OAG 
fornece opções adicionais 
como histórico de dados 
e exportação simplificada. 
Definitivamente cumpre 
todas as funções que 
analistas exigentes 
requerem, fornecendo 
dados poderosos, 
precisos, rápidos e amigos 
do utilizador.

A equipa dos Assuntos Públicos, 
Internacionais, das Industrias e do Ambiente	
da	Emirates	Airline

Quem usa o analisador 
de horários?
• Companhias aéreas: planeamento de redes, programação e

marketing

• Aeroportos: marketing, desenvolvimento de rotas,
especialistas de retalho, manuseamento no solo e catering

• Empresas de investimento financeiro

• Consultores de aviação e estratégia 

• Fabricantes de aeronaves e MROs 

• Organizações de marketing de destino e turismo Instituições
educativas

Clientes:
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