
digital displays

www.oag.com/lat/pantallas-digitales

Dados de voos e clima em tempo real

Informação 
sobre atrasos e 
cancelamentos 

 Permita ao staff e aos 
clientes planear em 
torno de imprevistos

Reduza incerteza e 
aumente confiança 

Informação útil sobe o 
tempo

Personalize à imagem 
da sua marca

Mapas que informam e entretêm 
• Tráfego	aéreo	em	direto	– Mostre as chegadas e

partidas atualizadas de um aeroporto, com a opção
das condições climatéricas sobrepostas no mapa.
Ajude os viajantes e quem os vai buscar a ter respostas
a “Quanto tempo falta?”

• Meteorologia	– Mostre o tempo nacional ou regional
num ciclo animado de 4 horas, sobreposto num mapa
de alta resolução, atraente, e em monitores em todo o
terminal. Ajude os viajantes a perceber os imprevistos e
atrasos que podem ocorrer com situações climatéricas
adversas.

• Voo	à	vista		– Mostre a localização exata de um voo
para ajudar a responder à pergunta “Onde está meu
avião?”. Dê confiança aos viajantes para visitar lojas e
restaurantes enquanto esperam.

• Demoras	en	aeropuertos	– Muestra el estado actual
de los retrasos en un aeropuerto nacional o regional,
con la opción de visualizar el clima superpuesto sobre
el mapa. Sirve como una alerta anticipada para manejar
las interrupciones que puedan surgir el día del viaje, y
define las expectativas para los viajeros, sus amigos y
sus colegas. (Sólo Norte América)

• Atrasos	nos	aeroportos	– Mostre o estado atual dos
atrasos em aeroportos nacionais ou regionais com
a opção de condições climatéricas sobrepostas no
mapa. Serve como um alerta para os viajantes, família
e amigos poderem planear o dia (Apenas América do
Norte).

• Displays	de	Informação	de	Voos	(FIDS)	– Mostre
as chegadas atuais e estado de partidas dos voos
de um aeroporto específico. Essencial para os ecrãs
posicionados em todo o terminal; O conhecimento
prévio destas informações permite que os viajantes
reajam a cancelamentos e alterações a tempo.
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É incrível. Há sempre um 
cliente a olhar para ecrã 
do visualizador de voos – 
e temos visto os níveis de 
frustração baixar quando 
é o clima a causar atrasos. 
Se os viajantes podem 
ver exatamente o que 
está a atrasar o seu voo, 
conseguem entender a razão 
por trás do atraso, o que 
torna a viagem mais fácil.

Rick Pelc
Director Geral, Atlanta hub 
Southwest Airlines

digital displays

• Aeroportos
• Companhias aéras

Quem usa os displays?
• Hotelaria
• Centros de convenções

Display Voo -à- vista

Clientes incluídos:
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