
• Relatórios	Diários	de	Voos	Segmentados	–  Aceda
a conjuntos de voos passados, filtrados por área
geográfica, companhia, e outros, para analisar
irregularidades.

• Relatórios	de	Performance	em	Tempo	Real	– Aceda a
relatórios sumarizados de performance por companhia,
aeroporto, ou voos específicos ao longo do tempo,
baseado nos nossos dados globais de voos.

• Histórico	online	– Aceda ao histórico de estado de
voos simples ou com ligações.

• Relatórios	de	Chegada		–  Aceda a listas de todos
os voos que chegam a um certo aeroporto para usos
operacionais.

• Relatórios	Personalizados		– Adaptamos os nossos
relatórios às suas necessidades. Aproveite as nossas
bases de dados aprofundadas para análises e decisões
importantes para o seu negócio.

Histórico de dados que potencia análises críticas 

Acesso único ao histórico de dados de voos desde 2004

Informação completa 
para uma analise e 
planeamento rápido 

Tome decisões 
importantes, baseadas 
em informação precisa, 

que gera lucros

110 mil voos 
localizados por dia

 Parâmetros de 
pesquisa simples e 
tempos de resposta 

rápidos

 Dados desde 2009

historical flight status

www.oag.com/lat/informes-historicos

Exemplo de relatório a tempo real

oag.com/lat

http://www.oag.com/lat/historical-flight-status
http://www.oag.com/flightview/informes-historicos-estado-de-los-vuelos


www.oag.com/lat/informes-historicos

Os dados de elevada 
qualidade destes relatórios 
de histórico são essenciais 
para avaliar a exigência de 
manutenção e tendências 
de níveis macro da 
indústria, fornecendo 
detalhes que nos dão 
informação importante 
para uma maior eficácia 
no cumprimento das 
necessidades do cliente.

Dave Stradal
BBA Dallas Airmotive
Desenvolvimento Estratégico Empresarial

Quem usa relatórios de 
histórico de voos?
• Companhias aéreas e 

Aeroportos
• Fabricanes de peças 
• Reparadores de naves e

empresas de vistorias

Funcionalidades dos relatórios de Histórico de Voos:

historical flight status

• Governo 
• Seguradoras
• Serviços financeiros

Exemplo de um relatório personalizado para a aviação BBA 

• Filtre por código da companhia aérea,
número de voo, “tail number”, tipo de
equipamento, código partilhado ou regional.

• O&D de aeroportos; marcados, previstos, e
as horas exatas de partida e chegada nas
pistas.

• Terminais, portas de embarque, recuperação
de bagagem.

• Campos personalizados como tempo de
voo, minutos de atraso, altitude máxima e
muito mais.

Clientes incluem:

http://www.oag.com/lat/historical-flight-status
http://www.oag.com/flightview/informes-historicos-estado-de-los-vuelos

