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www.oag.com/lat/flightview/alertas

Alertas de alterações do estado do voo para uma melhor gestão 
de imprevistos
• Notificações	para	empresas	(FNB)		– Viajantes frequentes

dependem de empresas e agentes de gestão de viagens
para gerir o seu plano de viagens e imprevistos - não só para
os informar sobre alterações, mas para ajustar os planos
caso haja um imprevisto. As Notificações de voos para
empresas (FNB) são enviadas via HTTP (S) para que você as
possa distribuir, ou são enviadas diretamente para os seus
utilizadores via e-mail.

• Forneça alertas oportunos e precisos sobre o estado do voo
para assegurar eficiência e um excelente serviço ao cliente.

• Registe dados em “massa” sobre voos e receba notificações

de alterações de voos dos seus clientes.
• Envio de alertas flexível - receba notificações via HTTP (S) e

use-os internamente ou envie para os seus clientes, ou deixe
que a OAG o faça por si.

• As notificações internas são especialmente úteis para
fornecedores de viagens, como empresas de cruzeiros e de
transporte onde a rapidez é imperativa para a prestação de
bons serviços e gestão de recursos.

Aplicação da 
MagnaTech’s 
app que usa 

FNB para alertar 
os seus clientes 
de alterações de 

estado. 

Notificações imediatas aquando alterações de estado

Permita ao staff e aos 
clientes planear em torno 

de imprevistos 

Utilize recursos de forma 
mais eficiente

Estenda os serviços do dia 
da viagem e forneça um 

melhor serviço global

Envie alertas diretamente 
aos seus clientes ou deixe 
que a OAG envie por si

Verifique reclamações 
de seguros para voos 

atrasados ou cancelados, 
de forma imediata

Como um fornecedor de tecnologia de viagens de 
negócios, mantenho os nossos clientes e funcionários 
atualizados com a informação de voo em tempo real. 
Isto é absolutamente crítico para tudo o que fazemos. 
A OAG oferece os dados mais completos, precisos e 
oportunos da indústria, com alertas que nos permitem 
manter automaticamente os viajantes e gestores de 
viagens atualizados através do telemóvel ou e-mail.

Delia Oviedo, MagnaTech Inc, Diretora do Desenvolvimento de 
Produtos

¿Quién utiliza alerts?
• OTA´s y meta

búsquedas
• Compañías de

Tecnología de Viajes
• Servicios de viajes
• Proveedores

corporativos

• Viajes
• Agencias de renta de

autos
• Agencias de viajes
• Transporte terrestre
• Aseguradoras de viajes

alerts

Entre nuestros clientes 
se incluyen:

http://www.oag.com/lat/alerts
http://www.oag.com/lat/flightview/alertas-sobre-estado-del-vuelo

