فرودگاه هوشمند

سیستم CUTE
((common use terminal equipment
این سیستم جهت استفاده اشتراكی از تسهیالت ترمینال و كانتر با راه اندداز سیسدتماا
 DCSبدون توجه به نرم افزار پایه شركت اواپیمایی بصورت عام مدورد اسدتفاده قدرار
می گیرد؛ میتواند تدا  30درصدد ازینده ادا را مصصوصدا در زیدر سداصتاا ارتبدا ی

برا فرودگاه و ایرالین كم كند و معموال توس فرودگاه بدرا یكپداری ی امدور پدییر
ارائه میشود و كانتراا پییر

پرواز بصورت عام قابل استفاده برا كلیده شدركتاا

شده و مدیریت كانتراا را آسانتر مینماید.

سیستم  CUTEدر سرتاسر جهان انتصاب ارجح در حدوزه ادوایی و اواپیمدایی بدرا پدییر
صودکار میباشد.
کدده امنانددات متنددوعی را در اصتیددار شددرکتاا اواپیمددایی قددرار میداددد و بصددورت گسددترده

توس ایرالیناا بزرگ یا واس اا زمینی در حال استفاده میباشد.
سیسددتم  CUTEآصددرین رااناراددا تننو ددو

روز بددرا یددراین و بوردیند

سددریعتر را

ارائدده میداددد .بددا فددراام کددردن یددر سددنو ینپاریدده بددا عملنددرد بدداال بددرا رسددیدگی ینیدددن

مقصد بصورت امزمان از یر موقعیت پییر
میشود.

واحد باعث کاا

در ا الف وقت مسدافران

سامانه کنترل پذیرش مسافر )(DCS
امروزه با افزای

تمایل مسافران به استفاده از حمل ونقل اوایی و افزای

روز افزون شرکتاا اواپیمایی و تعداد

پروازاا آنها ،مشنالت فراوانی برا فرودگاهاا و شرکتها ارائه دانده صدمات زمینی ایجاد شده است .فرودگاهاا
مجبورند در یر فضا ثابت و بدا ررفیدت محددود بده پدییر
پییر

مسدافران پروازادا مصتلدف بپردازندد .سدامانه کنتدرل

مسدافر ( )Departure Control Systemکده بده اصتصدار  DCSنامیدده میشدود ،فرایندد پدییر

ایرالیناا را در فرودگاه به صورت سیستمی انجام میداد .فرایند پییر
برا پییر
میباشد.

مسدافر

مسدافر شدامل مددیریت ا العدات مسدافران

و صدور کارت پرواز ،دریافت جامه دان اا ،بوردین  ،مدیریت بار و تعادل اواپیما و انجام کنترلادا

امددددددروزه در بیشددددددتر سددددددامانهاا  DCSاز فرمددددددت بلیددددددت

ا نترونیندددی و واسددد اا گرافیندددی متفددداوت شدددامل پذذذذیرش
آنالیذذذذ (Check-in
(Kiosk

 ،)Onlineکیوسذذذذیهای پذذذذذیرش

 ،)Check-inپدددددییر

توسددددد تلفذذذذذ همذذذذذر ه

( )Mobile Check-inاستفاده میشود.
سددددددددامانه  DCSامنددددددددان دریافددددددددت یسددددددددت مسددددددددافران
( )PNL/ADLرا از سیستماا رزرواسدیون ایرالینادا و بده

روزرسدددانی ا العدددات مربدددو بددده وضدددعیت مسدددافر شدددامل
پییر  ،سوار شدن ،پایان سفر و موارد دی ر را در ( PNR

 )Passenger Name Recordمسافر دارد.

قابلیتهای سیستم DCS
❖

مکا پیاده سازی در محیط های آفالی  ،شبکه د خلی ینتر نت و ینترنت

❖

پرو زی

❖ متصل بود به سیستم رزرو سیونهای مختلف

❖

مکا

حر ز هویت مسافر ز طریق سک کارت پرو ز و کارت ملی مسافر

❖

❖
❖

مکا آنالی چی ی و کیوسی چی ی مسافر در صورت د شت بلیط تعریف
شده

قابلیت جستجوی مسافر با مو رد مختلف (نام مسافر ،کد ملی PNR ،و  )...با

سرعت بسیار باال و به کمی بارکدخو

❖ حفظ محرمانگی طالعات حفاظت پرو ز
مکا پرینت گرفت کارت پرو ز حفاظت پرو ز قبل ز پرو ز با توجه به پرو ز قبلی

مکا بروزرسانی ستاتوسهای پرو ز و آپدیت کرد زما بوردینگ و گیت

❖
❖

مکا مشاهده طالعات پذیرش به تفکیی کالس پرو زی و نوع مسافر

مکا رزرو کرد صندلی بر ی مسافر و همچنی پذیرش مسافر به صورت

NoSeat

❖

مکا

ضافه و کم کرد بار به مسافر در صورت نیاز و پرینت لحظهای کارت

پرو ز و تگ بار بر ی مسافر

سرعت پذیرش
زمان پییر

مسافر در سامانه  DCSدر مقایسه با سایر سامانهاا کنترل پییر

یشم یر کمتر است .پییر

مسافر به ور

 ۱۰۰مسافر در این سامانه به ور میان ین در زمانی کمتر از  ۳۰دقیقه

انجام میشود که به معنی عدم تشنیل صف اا

والنی در فرودگاه اا و کاا

تاصیر پروازاا میباشد.

کیوسی خودپذیرش )(CUSS
سیستم  CUSSیر کیوسر ام انی است که صدمات پییر

فرودگاای را به مسافران بدون نیاز به صدمه فرودگاه ارائه میداد .سیستم

 CUSSمیتواند توس یندین شرکت اواپیمایی در یر پایانه واحد مورد استفاده قرار گیرد.
و به د یل صفاا کمتر و انترار کمتر مسافران میتوانند گیر سادهتر و سریعتر را در فرودگاه داشته باشند.

کیوسراا  CUSSمیتوانند در جا جا فرودگاه قرار گرفته شوند از پارکین

ماشین تا نواحی ترانزیت و منتج به صلوتتر شدن ازدحام

فرودگاه شوند.
از حار اقتصاد  ،این سیستم باعث تقلیل ازینه نیرو کار صدمه زمینی که مسئول پییر

ناحیه پییر

انسانی استند میشود .با پیادهساز این سیستم

در داصل فرودگاه کوینتر شده و فضا برا تجهیزات تفریحاتی و فروش اهاا افزای

پیدا میکند.

کیوسی خودپذیرش بی نتها

دالیل ستفاده ز کیوسیهای پذیرش
(: )CUSS
مسافر
صرفهجویی در زمان  :مسافران میتوانند بجا جستجو کیوسر شرکت
اواپیمایی صاص از این کیوسر استفاده کنند و قدرت انتصاب بیشتر دارند به

این د یل که میتوانند نقشه اواپیما را مشااده و صند ی صود را انتصاب کنند.
و بد یل راحتی و صرفهجویی زمان ،سفر یتبصشی را تجربه کنند.

شرکتهای هو پیمایی

کم کردن ازینهاا  :کم شدن و ایچ شدن ازینهاا سرمایهگیار
صرفهجویی در ازینهاا به د یل پایین بودن ازینهاا ادار /عملیاتی

برند صود را در کیوسر حفر میکنند.

فرودگاهها
صرفهجویی در فضا و ارائه تجربه فرودگاای بهتر به د یل وجود کیوسراا ینپاریه و

نه یندین کیوسر از شرکتاا اواپیمایی مصتلف.
ایجاد فرصتاا صردهفروشی بیشتر به د یل استفاده بهتر از فضا صا ی ایجاد شده

توزیع کیوسیهای  CUSSدرمناطق مختلف (سال )۲۰۱۰

تعد د کیوسیها در فرودگاههای مختلف جها (سال )۲۰۱۰

سیستم ساماندهی توشه )(BHS
سیستم نوار نقا دها قابدل نصدب در فرودگاهادا کده یمدداناا پدییر
پدددییر

شدده (از رید باجدهاا

یدددا کیوسدددراا صودپدددییر ) را بددده قسدددمت بارگدددیار جامدددهداناا در اواپیمدددا انتقدددال

میداد .امینین ایدن سیسدتم یمدداناا یرشدده از اواپیمدا را بده قسدمت توشدهگیر یدا قسدمت

بارگیار اواپیما دی ر انتقال میداد.

این سیستم در کنار انتقال توشهاا شامل پروسه دستهبند میباشد که شامل شناسایی یمدان و

ا العات مربو به آن و ادایت یمدان به مقصد درست میباشد .سایر قابلیتاا این سیستم
عبارت است از :

•

شناسایی ازدحام یمداناا

•

یر کردن مقررات حجمی (برا جلوگیر از سربار شدن سامانه)

•

باالنس بارگزار (توزیع مساو توشهاا بین زیرشاصهاا نوار نقا ه)

•

شمار

•

ردیابی توشه

•

سنسور صواندن بریسپ

توشه

چمد های گم شده!
ینی از بزرگترین مشنالت ار فرودگاه
در سال  ۲۰۱۵با غ بر  ۲۳میلیون یمدان و کیف در فرودگاهاا امرینا
گم یا به اشتباه جابجا شده است.

• بر اساس امار از ار  ۱۵۰مسافر برا یر مسافر این اتفاق میافتد که

یمدان صود را گم کند.
• و به ازا ار  ۱۰۰۰مسافر  ۶/۵کیف ب ور میان ین گم میشودsmart ( .

 - technology groupسال )۲۰۱۶

نو ع روشهای شناسایی چمد

بر ساس تحقیقات شرکت  SITAبا ستفاده ز تکنولوژی  RFIDخطا در
ساماندهی چمد ها کمتر شده ست.

مز یای ستفاده ز تکنولوژی  RFIDدر فرودگاه
❖ بهینهساز پروسهاا  :پییر  ،جستجو ،انتقال و توشهگیر
❖ رایابی سریع و دقی داده
❖ تننو و

 ۱ثانیها

❖ نیاز به احرازاویت جداگانه برا ار یمدان/کیف نیست
❖ احرازاویت دستهجمعی بصورت صودکار انجام میشود
❖ قابلیت شناسایی یمدان از  ۸متر

❖ برا پیدا کردن یمدان فق نیاز به یر تلفن اوشمند است!

بارگذ ری خودکار )(ABD

مسافران میتوانند با دریافت ت
صودپییر

جامهدان از ری کیوسراا

و ا ساق آن به یمدان ،پس از رسیدن در قسمت

توشهگیر یمدان صود را ردیابی و پیدا کنند.

وضعیت کنونی و پیشبینی آینده سیستم self-bag drop

پلیکیش موبایل

سرویسهای فرودگاهی مبتنی بر نرم فز ر
با ورود مسافران به داصل فرودگاه ،برنامه موبایل آصرین ا العات

مرتب به سفر را در اصتیار مسافر قرار میداد:
به روز رسانیاا گیت ،زمان پرواز و توشهگیر و امینین منابع

صرید و تغییه شامل  :مغازهاا ،فروش اهاا ،رستوراناا و کافیشاپاا.
و امینین پیشنهادات را بر اساس موقعیت فعلی آنها او ویتبند

میکند.
برنامه شامل یر نقشه داصلی با جزئیات دقی و راار زیبا و به روز
میباشد با قابلیت مسیریابی نق ه-به-نق ه و قابلیت “نزدیر به من” که
به مسافران این قابلیت را میداد که ار ییز را بصورت مجاز
موقعیتیابی کنند.

بدددددا اسدددددتفاده از سنسدددددوراا رادیدددددویی

(beacons

 )dataتعبیدددده شددددده در

فرودگداه اپلینیشددن امنددان ادددایت مسدافر
را از امدددددان ابتددددددا ورود تدددددا باندددددد

فرودگدددددددددددداه بددددددددددددا دسددددددددددددتورا عملاا
شصصیساز شددده و کاربرپسددند صوااددد

داشت.

•

دریافددددت آصددددرین اصبددددار و بروزرسددددانیاا
پدددرواز ،پیددددا کدددردن ادددیاصور اا ،کافدددهاا،
فروشددددد اهاا یدددددا کددددداو بدددددین تسدددددهیالت و
سرویساا س ح جهانی

•

دریافدت ا العدات بالدرند وضدعیت پدرواز
و تغییر گیتاا ،و اشدترا ا العدات پدرواز
با صانواده و دوستان

•

دریافت و واگیار امتیازات فرودگاای

•

•

م لددع شدددن از جزئیددات کلیددد پددرواز و امنانددات،
سرویساا ،گزینهاا صرید و ایاصور موجود در
نزدینددی گیددت صددروب فقدد بددا اسددنن کددردن کددارت
پرواز توس اپلینیشن

مشااده تمامی فروش اهاا ،رستوراناا ،کافیشاپاا
و دی ددر امنانددات و امدداکن رفدداای تفریحدداتی دی ددر
داصل فرودگاه

هرکجا که باشید
وضعیت پروازاا بصورت بالدرن

•

نمای

•

زماناا تاصیر امنیتی

•

پی بینی وضعیت آب و اوا در مقصد

•

ا العات پایانه صروب

•

مسیر رانندگی به فرودگاه

رسید به فروگاه
ا الع رسانی و ادایت مسافر به جایی که نیاز دارد برود
•

پیغام صو امد گویی شصصیساز شده

•

نشان دادن باجه توشهگیر و پییر

•

آصرین بهروز رسانیاا پرواز

مسیریابی د خل فرودگاه
محتوا انی و شصصی و کاربرپسند
•

•

شماره گیت پرواز در حال صروب
یستی از تسهیالت فرودگاه امراه با موقعیت منانی رو نقشه

•

زمان انترار در قسمت بازرسی امنیتی

•

نقشه گرافینی با مشصص کردن مسیر قسمت بازرسی و گیتاا

•

زمان باقیمانده تا پرواز

•

بهروزرسانی ا العات گیتاا

•

مسیریابی نق ه-به-نق ه به سمت گیتاا

خرید ،تغذیه و ستر حت
•

یست قابل جستجویی از نزدیرترین مناناا ایاصور  ،صرید و … بر
حسب مسافت پیادهرو

•

ارائه پروموشناا و پیشنهادات صرید نزدیرترین فروش اهاا

در نزدیکی گیت
صرفهجویی در زمان گیت
•

آصرین ا العات درباره پرواز

•

پی بینی وضعیت آبواوا در مقصد

کمی در جابجایی
•

پیام صو امدگویی

•

دریافت آصرین بهروزرسانیاا پرواز راب

•

مسیر رسیدن به گیت راب با نقشه

•

زمان بیشتر برا استراحت ،ایاصور و صرید

زما رسید
•

صروب آسان و راحت

•

به راحتی منان توشهگیر را پیدا کنید

•

برنامه به شما راه صروب به نزدیرترین ایست اه تاکسی ،مترو

را نشان میداد

