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Integre-se à era eletrônica com as cartas eletrônicas de navegação JeppView da Jeppesen. O JeppView lhe fornece tudo o 

que você recebe atualmente dos nossos Airway Manual® e Europe VFR Manual padrão, mas em um formato eletrônico 

mais fácil de usar. Você escolhe a área de cobertura e nós fornecemos as rotas, os aeroportos, o sistema de auxílio à 

navegação aérea e as cartas de aproximação —tudo eletronicamente. E, agora, a FAA aprovou o AC 91-78 para pilotos  

que operem nos termos da Part 91 para vôos com documentação eletrônica (“paperless”) pela utilização de Electronic  

Flight Bags (EFBs) e Electronic Chart Displays (ECDs). Você não precisa mais carregar aquela papelada e pode começar a 

reduzir o peso e a bagunça na cabine. Para obter mais informações sobre como utilizar cartas eletrônicas legalmente,  

visite www.flyelectronic.net

Cartas de navegação fáceis de usar

 • Totalmente em cores, de alta qualidade, com gráficos   
 baseados em vetores —tudo para permitir que você    
 maximize e minimize o gráfico sem perda de detalhes

 • Visualização otimizada do plano de cartas, baseada  
 em experiências de vôo

 • Tudo dos nossos Airway Manual IFR e Europe VFR 
 Manual padrão—cartas de aproximação, rotas e  
 até texto 

 • Procedimentos de chegada e partida IFR e cartas de área  
 terminal das VFR européias 

 • Diagramas aeroportuários

 • Versão para impressão (back-up)

 • Tecnologia XML para um acesso mais rápido e   
 mais fácil às informações de texto

Revisões ainda mais fáceis

 • Atualizações eletrônicas possibilitam revisões em  
 minutos, e não em horas

 • As mesmas informações conforme contidas nos  
 serviços do Jeppesen Airway Manual e do Europe  
 VFR Manual 

 • Revisões disponíveis pela Interneta qualquer hora,  
 em qualquer lugar

 • Atualização de CD opcional a cada catorze dias
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Entre em contato com a Jeppesen

JeppView FliteDeck

 • Telas com mapa em movimento (é necessário um GPS)

 • Feito para uso no ar com uma interface EFB otimizada, e cartas en  
 route personalizáveis. Temas selecionáveis como en routes altas e     
 baixas do IFR e European VFR

 • Cartas de aproximação personalizáveis IFR e European VFR

 • O perfil terrestre permite que você sempre saiba o que está embaixo  
 e à frente da aeronave

  • Próximo waypoint—permite que você veja sempre à frente da sua  
 aeronave e do seu plano de vôo

 • Aeroporto mais próximo—é sempre bom saber, mesmo que você  
 nunca precise utilizá-lo

 • A função clipboard (área de transferência) proporciona acesso rápido  
 e prático a cartas pré-selecionadas

 • Duração de vôo—bom saber na maioria das vezes; necessário saber  
 às vezes

 • Apresenta a previsão do tempo por satélite do XM® Wx WorxTM na  
 cabine, trazendo até você informações climáticas atualizadas nas cartas  
 eletrônicas Jeppesen. (Serviço exclusivo para U.S. 48.)

Entre na era eletrônica

Cartas eletrônicas de navegação ajudam a reduzir a desorganização na cabine 

e aumentar a eficiência do vôo. São mais fáceis de usar, armazenar e revisar 

do que as cartas impressas. Também significam muito menos peso e espaço 

ocupado na cabine. As cartas eletrônicas serão o padrão do futuro. Adote já 

este padrão com a Jeppesen.

Américas
800.553.7750 or 303.328.4244
E-mail: ba-customerservice@jeppesen.com

jeppesen.com/jeppview

Europa e Ásia
+49 6102 5070
E-mail: fra-services@jeppesen.com 

Austrália
+61 2 6120 2999
E-mail: customerservice@jeppesen.com.au 


