
I.O.S
ISA Operation System



Apresentação 

• O Sistema I.O.S (ISA Operation System) é um software integrado e versátil, que permite aos
usuários da operação sustentar suas decisões no controle de malha aérea e equipes de tripulação.
Possui eficiência em diversos processos operacionais complexos, garantindo um controle
unificado de informações. Apresenta os seguintes módulos gerenciais e seus benefícios:

• Planejamento de Linhas Aéreas;

• Coordenação de Vôos;

• Estatística;

• Planejamento de Escala de Tripulantes;

• Execução de Escala de Tripulantes;

• Controle de Combustível e Tarifas Aeroportuárias;

• Controle de Treinamentos

• Balanceamento de Aeronaves



• Controle da malha dos voos da companhia aérea, realizando o 
planejamento e a otimização eficiente dos voos, gerenciamento 
da execução de voos em tempo real, gestão de combustível e 
dados estatísticos de toda a operação.

Planejamento de Linha Aérea 



Coordenação de Voos 

• Permite o gerenciamento da operação diária as aeronaves, voos 
e atividades de manutenção.

• Otimização da Malha de Voos da empresa permitindo 
flexibilidade nas análises para a tomada de decisão ideal para a 
empresa.



Estatística 

• Relatórios em geral

- Passageiros embarcados.

- Carga embarcada.

- Combustível.

- ANAC.

- Horas Tripulantes. 



Planejamento de Escala Tripulantes

• Gerenciamento das jornadas dos tripulantes com a visualização 
imediata da tripulação através de website. Controle de carteiras, 
horas, regulamentação e vencimentos de habilitações dos 
Tripulantes.



Execução de Escala Tripulantes

• Geração da Escala dos Tripulantes conforme as chaves de voos e 
atividades dos tripulantes pré-definidas.



Controle de Combustível e Tarifas
Aeroportuárias

• Gestão de notas e controle das faturas de combustível das 
aeronaves. Administração total dos Diários de Bordo no sistema.

• Controle em relação as tarifas aeroportuárias. 



Controle de Treinamentos

• Controle de vencimentos, certificados e documentos dos 
funcionários e tripulantes. 



Balanceamento de Aeronaves

• Geração da Load Sheet de cada etapa de voo, permitindo a 
análise e distribuição da carga e de passageiros de forma 
balanceada para o melhor desempenho das aeronaves.



Manutenção

• Controle de AD
• Controle HRS e CYC
• Controle de Task
• HT Components Status
• NLG LLP
• R MLG LLP
• LLP Status
• Repair and Damage Status
• VOR Status



Solicite um orçamento sem 
compromisso.

E-mail: 
ivika@volttraining.com.br

Telefone: +55 (19) 9.7406-4479

mailto:ivika@volttraining.com.br

