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Opis ogólny systemu

System Informacji Lotniczej infLOT to oparty na centralnej 
bazie danych system, umożliwiający gromadzenie, 
przetwarzanie i prezentowanie informacji związanych z 
operacjami lotniczymi w porcie. System został 
zaprojektowany zgodnie ze standardami IATA. Jednym z 
głównych atutów systemu jest współpraca z innymi 
systemami (m.in. SITA, AVDGS, BHS, DSO), bez której jego 
funkcjonalność byłaby znacząco ograniczona. 
Gromadzone dane o operacjach lotniczych mogą być 
udostępniane służbom działającym na lotnisku, takim jak 
Urząd Celny, Straż Graniczna, Służba Ochrony Lotniska 
(uzyskują one dostęp do szczegółowych danych o każdym 
rejsie (ilość pasażerów, ilość załogi itp.). 
Integralną część systemu infLOT stanowi moduł wizualnej 
informacji podróżnych FIDS. Umożliwia on, przekazywanie 
podróżnym bieżącej informacji o rejsach, informacji 
marketingowych oraz dodatkowych informacji służb 
handlingowych oraz służb bezpieczeństwa (np. komunikaty 
informacyjne, komunikaty bezpieczeństwa).
Informacje są przekazywane poprzez różne media 
(wyświetlacze  monitory, tablice, linijki, strony WWW, 
centrale telefoniczne, systemy automatycznej informacji 
głosowej, bramki SMS) automatycznie, zgodnie z wcześniej 
zaprogramowanym harmonogramem, zapisanym w 
centralnej bazie danych. Możliwe jest również “ręcznie” 
wywoływane zdarzenia, przez operatora lub na podstawie 
wiadomości otrzymanych z zewnętrznego systemu. 
Informacja wyświetlana na monitorach może być w sposób 
automatyczny przekazywana na stronę WWW Portu 
Lotniczego. Można również przewidzieć bramki 
umożliwiające przekazywanie bieżącej informacji rejsowej 
np. do systemu automatycznej, interaktywnej zapowiedzi 
głosowej (ang. IVRS  Interactive Voice Response Services). 
System na bieżąco pobiera ze stacji meteo raporty o 
warunkach pogodowych panujących w okolicach portów 
lotniczych, do/z których odlatują/przylatują samoloty. 
System infLOT zawiera moduł umożliwiający 
przeprowadzanie analiz i tworzenie statystyk rejsowych. 
Pomaga on w planowaniu przyszłych prac na lotnisku, 
wspomaga dział marketingu i dział sprzedaży.

Integracja z AviNet® i SITATEX®

System infLOT zawiera moduł interpretera depesz typuB 
(takich jak np. MVT, CPM), dystrybuowanych w ramach 
systemów: AviNet® i SITATEX® Type B Messaging Service. 
Umożliwia on przetworzenie ich w sposób pozwalający na 
wydobycie wszystkich informacji w nich zawartych oraz 

zapisanie ich w centralnej bazie systemu infLOT.
Zdekodowane przez system infLOT depesze są źródłem 
szczegółowych danych dotyczących poszczególnych lotów. 
Translacja depesz umożliwia uzyskanie informacji o 
ewentualnych opóźnieniach i ich przyczynie, załodze, 
pasażerach, załadunku samolotu itp. Z pozyskanych danych 
korzystają inne moduły systemu, w tym moduł wizualnej 
informacji podróżnych FIDS – na podstawie danych z 
depesz, mogą być generowane informacje o faktycznej 
godzinie lądowania (bądź startu) samolotu i przyczynie 
ewentualnych opóźnień, moduł informacyjny dla służb 
lotniskowych (Urząd Celny, Straż Graniczna, Służby Ochrony 
Lotniska). 
Interpreter depesz pozwala na:
 szybki i łatwy dostęp do zdekodowanych depesz,
 możliwość filtrowania depesz na podstawie wybranych 
kryteriów takich, jak przewoźnik, numer rejsu, czas 
nadejścia depeszy.

Współpraca z systemami Eurocontrol

Dzięki współpracy z systemem Eurocontrol, do zarządzania 
planami lotów, infLOT automatycznie pobiera dane 
dotyczące planów rejsów złożynych przez poszczególnych 
operatorów tj. numery rejsów, typy i znaki rejestracyjne 
statków powietrznych, planowane godziny startu i lądowania. 
Również na bierząco aktualizowane są dane, dostarczane 
przez kotrolę ruchu, o przewidywanych czasach operacji oraz 
wszelkich zmianach dotyczących planów lotów. Informacje te 
dają obsłudze pełny obraz sytuacji dotyczący operacji 
lotniczych wykonywanych w danym porcie.

Integracja z systemem BHS i BMS

System infLOT umożliwia integrację z systemem BHS. Do 
systemu BHS przesyłane są bieżące dane rozkładowe oraz 
aktualne zmiany. Zarówno z poziomu systemu infLOT, jak z 
poziomu systemu BHS możliwa jest alokacja zasobów 
systemu BHS (przydział zrzutni, karuzel).
W systemie infLOT możliwy jest monitoring aktywnych 
zasobów systemu (monitorów, serwerów). W przypadku 
awarii jednego z elementów systemu, odpowiednia 
informacja zostaje przesłana na wskazany adres email 
oraz do systemu BMS.

Integracja z systemem finansowoksięgowym

Fakt, iż w bazie danych programu infLOT zapisywane są 
wszystkie operacje jakie miały miejsce w porcie lotniczym 
(np. czasy przylotów i odlotów, parametry statków
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powietrznych, ilość pasażerów i bagażu itd.) został 
wykorzystany w celu ułatwienia pracy służb finansowo
księgowych. System infLOT posiada moduł wymiany danych 
z programami finansowoksięgowymi (FK).
Po zatwierdzeniu przez operatora, dane zawierające 
informacje niezbędne do rozliczeń, eksportowane są do 
systemu FK. Dzięki automatyzacji procesu wymiany danych, 
użytkownik nie musi poświęcać swojego czasu na 
przygotowanie odpowiednich zestawień oraz ma pewność, iż 
wszystkie dane zostały wyeksportowane.

Integracja z systemem nagłośnienia

System infLOT może być zintegrowany z systemem 
nagłośnienia PA. Integracja pozwala na wysyłanie 
komunikatów głosowych, takich jak :
 zapowiedzi informacyjne sterowane zdarzeniami systemu 
FIDS (odlot, przylot, opóźnienie czy odwołanie lotu) oraz z 
systemów zewnętrznych,
 komunikaty alarmowe o różnych zagrożeniach,
 komunikaty okresowe (np. nie pozostawianie bagażu).
Wszystkie komunikaty głosowe muszą być wcześniej 
nagrane i dostarczone przez obsługę systemu.

Moduł Dyżurnych Operacyjnych

Moduł wspomagający pracę Dyżurnych Operacyjnych na 
lotnisku umożliwia planowanie wykorzystania zasobów 
lotniska, prowadzenie rejestru zdarzeń lotniczych, publikację 
depesz typu NOTAM i SNOWTAM oraz wiele innych 
czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
portu lotniczego. Planowanie zasobów odbywa się 
automatycznie, na podstawie planów lotów, zgodnie z 
wcześniej ustalonymi regułami oraz z uwzględnieniem 
wyjątków wynikających np. z depesz typu NOTAM. Poza 
planowaniem automatycznym według określonych 
parametrów możliwe jest ręczne ustawienie każdego 
elementu bezpośrednio na wykresie. Plan prezentowany jest 
w postaci wykresu Gantt'a. Zaktualizowane plany 
automatycznie przekazywane są zainteresowanym służbom. 
Możliwa jest również ich edycja w wersji webowej modułu.
Rejestr zdarzeń lotniczych takich jak : BRID STRIKE, 
RUNWAY INCURSION itd. prowadzony jest w celu 
ułatwienia późniejszej analizy, wyznaczenia elementów 
największego ryzyka oraz przygotowania odpowiednich 
formularzy, niezbędnych do złożenia w PKBWL oraz ULC.
Możliwe jest również rejestrowanie zdarzeń nie związanych z 
operacjami lotniczymi, ale związanych z działaniami na 
terenie portu lotniczego, z zaznaczeniem miejsca, terminów i 
osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie skutków.

Moduł analiz

System infLOT zawiera moduł wspomagający pracę osób 
odpowiedzialnych za  zarządzanie zasobami i planujących 
strategie rozwojowe dla lotniska. 
Na podstawie danych znajdujących się centralnej bazie 
danych generowane są statystyki i zestawienia dotyczące 
m.in.:
 ilości lotów z podziałem na poszczególne linie lotnicze,
 ilość pasażerów z podziałem na kierunki,
 porównanie tych danych w ujęciu miesięcznym lub 
rocznym,
 ilość operacji danego typu (np. czarter, cargo, sanitarny),
 ilość opóźnień, ich przyczyny (kody), czas trwania itd.
Możliwe jest ustalenie typu zasobów, które mają być 
monitorowane i dla których mają być dostępne statystyki. 
Dane mogą być prezentowane zarówno w postaci 
numerycznej jak i w postaci wykresów. System zapewnia 
eksport danych w różnych formatach np. CSV, XML itp
Narzędzie to pomaga znacząco w planowaniu przyszłych 
prac na lotnisku, wspomaga dział marketingu i dział 
sprzedaży, umożliwia kontrolę jakości usług oferowanych 
przez lotnisko.

Zestawienie odlotów i film instruktażowy Ekran stacji operatorskiej  edycja lotów

Ekran stacji operatorskiej  zarządzanie gate

Ekran przeglądarki  satystyki lotów
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OObbssłłuuggaa  ii  sseerrwwiiss
FFiirrmmaa  GGMMTT  jjaakkoo  pprroodduucceenntt  ii  ddoossttaawwccaa  ssyysstteemmuu  
IINNFFLLOOTT  zzaappeewwnniiaa  ppeełłnnąą  oobbssłłuuggęę  ggwwaarraannccyyjjnnąą  
ii  ppooggwwaarraannccyyjjnnąą..  ZZaappeewwnniiaammyy  oobbssłłuuggęę  
zzaarróówwnnoo  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  jjaakk  ii  sspprrzzęęttuu..  MMaa  ttoo  
sszzcczzeeggóóllnniiee  zznnaacczzeenniiee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  
eelleemmeennttóóww  ssyysstteemmuu  FFIIDDSS,,  ttaakkiicchh  jjaakk  ttaabblliiccee  
iinnffoorrmmaaccyyjjnnee,,  mmoonniittoorryy,,  kkttóórryycchh  ttoo  nniiee  mmoożżnnaa  
zzdduubblloowwaaćć,,  aabbyy  zzaappeewwnniićć  ppeełłnnąą  cciiąąggłłoośśćć  
ddzziiaałłaanniiaa..

SSyysstteemm  IINNFFLLOOTT  ffuunnkkccjjoonnuujjee  nnaa  rryynnkkuu  oodd  11999988  
rrookkuu  ii  jjeesstt  ssttaallee  rroozzwwiijjaannyy..  WW  wwiieelluu  wwyyppaaddkkaacchh  
ddoossttoossoowwuujjeemmyy  ggoo  ddoo  ssppeeccyyffiicczznnyycchh  ppoottrrzzeebb  
kklliieennttaa,,  ttaakk  aabbyy  ww  ppeełłnnii  ssppeełłnniiaałł  jjeeggoo  
oocczzeekkiiwwaanniiaa..

ZZ  ssyysstteemmuu  IINNFFLLOOTT  
kkoorrzzyyssttaajjąą::

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  BByyddggoosszzcczzyy

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  GGddaańńsskkuu

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  KKaattoowwiiccaacchh

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  KKrraakkoowwiiee

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  MMooddlliinniiee

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  RRzzeesszzoowwiiee

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  ww  SSzzyymmaannaacchh

••  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu




