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Cartas eletrônicas e planejamento de vôo integrados em um pacote econômico

O planejamento do seu vôo não precisa consumir muito tempo; e tampouco os programas de planos de vôo precisam custar 

um monte de dinheiro. Esta é a idéia por trás do Jeppesen NavSuite. O NavSuite combina produtos líderes do mercado—as 

cartas eletrônicas Jeppesen JeppView® com o planejamento de vôo Jeppesen JetPlan.com e Jeppesen JetPlanner—para que os 

preparativos do seu vôo sejam rápidos, fáceis e mais econômicos.

A integração é a chave

 • A integração plena entre cartas eletrônicas e planejamento de vôo significa informações mais completas e menos  
 tempo por não ter de administrar várias ferramentas

 • O preço do pacote torna a solução NavSuite mais econômica

JeppView de Jeppesen

 • Vem com JeppView FliteDeck, permitindo a você    
 exibir cartas em rotas e de terminal, informações    
 meteorológicas por satélite da XM® Wx WorxTM e  
 texto eletrônico na cabine—você obtém o pacote  
 completo. (Condições climáticas somente para os 48  
 estados dos Estados Unidos) 

 • Escolha cartas IFR do mundo todo ou cartas VFR da Europa 

 • As cartas eletrônicas podem ser impressas para serem  
 utilizadas na cabine em caso de necessidade

 • Cartas en route e de abordagem eletrônica baseada em  
 vetores, fáceis de usar e totalmente em cores

 • Procedimentos de embarque e desembarque IFR

 • Diagramas aeroportuários

 • Elimina a necessidade de cartas em papel

 • Visualize os planos de vôo no JeppView FliteDeck e utilize o recurso  
 movingmap e todas as cartas de abordagem geo-referenciadas

Jeppesen JetPlanner

 • Projetado para departamentos de aviação empresariais, o 
 JetPlanner simplifica o planejamento sofisticado de vôos

 • Combina a conhecida interface Windows com o mecanismo   
 de planejamento de vôos completo JetPlan®

 • A interface gráfica intuitiva e simples facilita o planejamento do seu vôo

 • Sobreponha as rotas de plano de vôo e gráficos de condições climáticas  
 do JetPlan para obter um panorama completo

  • Transmita planos de vôo, previsão do tempo, mensagens e NOTAMs via SITA, ARINC, AFTN e FAX

  • Visualize os seus planos de vôo com gráficos de terminais no JeppView



 

Jeppesen NavSuite 

Entre em contato com a Jeppesen

Jeppesen JetPlan.com

 • A maneira mais fácil e prática de planejar o seu vôo

 • Acesso via Internet ao JetPlan a qualquer hora, em qualquer  
 lugar que tenha conexão

 • Crie planos de vôo e arquive-os na ATC

 • Receba previsões do tempo e NOTAMs para ficar   
 sempre informado

 • Tudo de que você precisa é um PC equipado com  
 Internet Explorer® 5.0 ou superior

 • Não são necessários hardware ou software dedicados

 • Envie pacotes de instruções anteriores ao vôo usando o Easy Brief—planos de vôo, condições climáticas  
 e NOTAMS—para tripulações em locais remotos 

 • Acesso a qualquer hora e local a atualizações e revisões via Internet. Atualizações a cada catorze dias

 • Visualize os seus planos de vôo com gráficos de terminais no JeppView

Licenças múltiplas 

Permite aos departamentos de aviação corporativa gerir várias instalações e receber um desconto ao mesmo tempo.

Combine e economize

Inscreva-se no Jeppesen NavSuite e pague menos do que se comprasse o JeppView, o JetPlan.com e o JetPlanner separadamente.

Tudo de que você precisa

O Jeppesen NavSuite integra os programas mais utilizados no mundo do planejamento de vôo e cartas para utilização 

em terra e no ar em uma única suíte de navegação completa e de baixo custo. É tudo de que você precisa oferecido pelo 

provedor líder de informações de aviação: a Jeppesen.

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

jeppesen.com

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

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


