
Powerloader e eLoadsheet da Jeppesen

Peso e balanceamento fáceis da aeronave

Feito para operadores comerciais de aeronaves de porte pequeno e médio e outros operadores que
necessitem de cálculos com relação a peso e balanceamento, os sistemas de peso e balanceamento da
Jeppesen – Powerloader e eLoadsheet - fazem o cálculo de peso e distribuição adequados à sua
aeronave em um piscar de olhos. Uma aeronave adequadamente carregada decola mais rápido, viaja
mais rápido e voa de maneira mais econômica. O Powerloader é um programa autônomo de
computador que realiza cálculos de peso e balanceamento. Junte o Powerloader ao eLoadsheet e
realize seus cálculos pela Internet.

Aproveite a tecnologia do Powerloader
• Programa de cálculos de peso e balanceamento, autônomo e baseado no Windows, para que você

faça seus cálculos onde quiser.

• Interface de fácil utilização que simplifica o manuseio do Powerloader.

• Use-o mesmo quando não tiver acesso à Internet.

• Loadsheets padrão ICAO.

• Elimina erros de matemática para garantir o peso e o balanceamento adequados.

• Representações gráficas demonstram o efeito visual de alterações no peso para o melhor 
carregamento possível.

• Simplifica os cálculos ao acessar bancos de dados arquivados de aeronaves (tais como um centro
de gravidade de uma aeronave). Atualiza os bancos de dados através do eLoadsheet.net (é 
necessário acesso à Internet).

• Link aos sistemas externos de check-in para transmitir as informações dos passageiros 
diretamente ao programa (é necessário acesso à Internet).

• Utiliza o gráfico criado para distribuição das poltronas dos passageiros para uma operação mais 
econômica em relação ao combustível usado pela aeronave.

• Pode ser usado na cabine pelos pilotos ou pelos loadmasters.

O eLoadsheet é fácil
• Fácil de acessar – simplesmente vá à página www.jeppesen.com/eloadsheet. Nenhum software 

especial é requerido.

• Fácil de aprender – a interface de fácil utilização significa que pouco treinamento de usuários 
será necessário para utilizar por completo as vantagens do eLoadsheet.

• Utiliza codificação SSL de 128 bits para proteção máxima de dados.

• Um único banco de dados torna o gerenciamento de informações cruciais muito fácil.

• Transfere informações sobre combustível e peso do sistema de plano de vôo JetPlan da Jeppesen 
para uma solução completa de peso e balanceamento.

• Link aos sistemas externos de check-in para fornecer as informações dos passageiros 
diretamente no programa.

• Envia loadsheets/planos de carregamento para outras estações via e-mail.

• Os eLoadsheets são compatíveis com o IATA, JAR e CASA.

• Se você tem acesso à Internet, tem acesso ao eLoadsheet.
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De última tecnologia

• Produz um loadsheet de padrão ICAO.

• Ferramentas modernas de relatórios 
pós-vôos.

• Representações gráficas demonstram o 
efeito visual de alterações no peso para o 
melhor carregamento possível.

• Configurações de múltiplas aeronaves são 
possíveis – reduzindo o esforço.

Compatível com PDAs

• O eLoadsheet é compatível com WAP, 
GPRS, Palm, PocketPC e SmartPhone.

• Acesse o eLoadsheet de seu PDA em 
qualquer local que disponha de 
Internet sem fio.

Experimente antes de comprar

Experimente você mesmo e veja como é fácil realizar o cálculo de peso e
balanceamento. Registre-se para obter uma amostra do eLoadsheet na
página www.jeppesen.com/eloadsheet.

Powerloader e eLoadsheet. A maneira fácil de calcular peso
e balanceamento.

Uma aeronave adequadamente carregada opera de maneira mais eficiente e menos custosa. Os
sistemas Powerloader e eLoadsheet da Jeppesen permitem calcular o peso e o balanceamento da
aeronave em qualquer lugar, com ou sem acesso à Internet, de maneira fácil e rápida.

Powerloader e eLoadsheet da Jeppesen

Entre em contato com a Jeppesen
No hemisfério oriental
Tel: +44 (0) 1293 842403 
Fax: +44 (0) 1293 842440 

No hemisfério ocidental

Tel: 800.358.6468  |  408.961.2825
Fax: 408.961.5362  
www.jeppesen.com

Serviço oferecido em
parceria com a Flyware.


