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KAIKKI ILMAILUORGANISAATION PALVELUT YHDESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ
Aviatron on uudenlainen, ilmailun toimintojen tehostamiseen suunniteltu verkkopohjainen järjestelmä. Järjestelmä on
suunniteltu yksityiskäyttäjille, ilmailukerhoille, ilmailukoulutusta tarjoaville yrityksille sekä kaikille muille toimijoille tältä väliltä.
Aviatron on web-pohjainen, ilmailukerhojen- sekä opetuslaitosten kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä. Ohjelmisto
on 100% suomalainen tuote ja suunniteltu yhteistyössä ilmailualan ammattilaisten kanssa.

JÄRJESTELMÄ

PÄIVÄKIRJAT

INTRANET

Järjestelmä toimii webissä SaaS-palveluna
(Software as a Service) – eli tuttavallisemmin
”pilvipalveluna”. Tämä mahdollistaa sen, että
käyttämällänne
alustaratkaisulla
ei
ole
merkitystä – riittää, kun käytössänne on
nykyaikainen internet-selain sekä internetyhteys. Käyttöjärjestelmällä tai päätelaitteella ei
ole merkitystä.

Virtuaalinen lentopäiväkirja (matkapäiväkirja)
mahdollistaa monta erillistä toimintoa. Lentäjät
pystyvät seuraamaan omaa lentoaikaansa,
päiväkirjatietoa voidaan käyttää laskutukseen,
kirjausten perusteella muodostetaan ilmailua
valvovalle viranomaiselle työaikaraportteja,
kirjaukset
täydentävät
oppilaan
koulutuksenseurantaa,
lennoista
voidaan
seurata koneen käyttöastetta jne...

Intranet tarjoaa kerhon tai yrityksen jäsenille
sekä oppilaille käyttöön kaikki tarvittavat palvelut
yhdellä kirjautumisella.

Ohjelmiston käyttöönotto ei vaadi erillisiä
ohjelmistojen asennuksia - lähetämme vain
kirjautumistunnukset järjestelmään!

Yhdellä lennon kirjauksella mahdollistetaan
monta erillistä asiaa.

Tiedottaminen voidaan hoitaa järjestelmän
sisällä tai sähköpostitse suoraan järjestelmästä,
tarvittavat
tiedostot
voidaan
jakaa
materiaalipankin
kautta
halutuilla
käyttöoikeusrajauksilla ja viestintä voidaan
hoitaa järjestelmän sisällä.
Kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta.

KOULUTUS

VARAUSKALENTERI

KEHITYS JA TAVOITTEET

Aviatron
tarjoaa
monipuoliset
työkalut
koulutuksen tueksi. Oppilaan koulutussuoritteet
voidaan kirjata järjestelmään ja seurata
koulutuksen kehitystä. Myös opiskelija voi
seurata omaa suoritustilannettaan.

Lentokoneiden varauskalenteri on kätevä
apuväline varaustilanteen seurantaan ja
hallintaan.
Lentokoneiden
varauskalenteri
voidaan jakaa usean Aviatronia käyttävän eri
ilmailukerhon välille, mikäli kone on
yhteiskäytössä.

Kehitämme järjestelmäämme yhteistyössä
ilmailuyritysten
ja
-yhdistysten
kanssa.
Tavoitteenamme on kehittää ilmailujärjestelmä,
joka palvelee kaikkia järjestelmän käyttäjiä
mahdollisimman
monipuolisesti.
Mukana
kehitystyössä on sekä ilmailualan yhdistyksiä
että lentokouluja.

Aviatronin
verkkokoulutusjärjestelmä
on
nykyaikainen,
Trafin
hyväksymä
koulutusportaali, jolla teoriaopetusta voidaan
tarjota verkko-opiskeluna.

Varauksia voidaan tehdä internet- sekä
mobiilijärjestelmän lisäksi myös helposti
tekstiviestillä.

Tule mukaan
joukkoon!

tyytyväisten

asiakkaittemme

KOKEILE ITSE, OTA AVIATRON KÄYTTÖÖN!
Tarjoamme teille kuukauden maksuttoman käyttöjakson, jotta voitte varmistua ohjelmiston sopivuudesta käyttöönne. Ota
yhteyttä myyntiimme myynti@tucom.fi – niin kerromme lisää!
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AVIATRON HINNOITTELU
Valittavanasi on kolme peruspakettia: My, Basic sekä Pro.
Aviatron My on tarkoitettu yksityislentäjälle, joka haluaa pitää lentonsa sekä huoltonsa sähköisesti ajan tasalla. Aviatronin
avulla yksityislentäjä voi tehdä tarkkoja raportteja oman lentokonekaluston lennoista sekä kaluston huolloista. Aviatron myös
muistuttaa lähestyvistä huolloista sekä vanhentuvista lupakirjoista ja kelpuutuksista.
Aviatron Basic on pienille ilmailukerhoille sekä –yhdistyksille suunniteltu peruspaketti joka on kustannustehokas ratkaisu
kaikille pienille ilmailun parissa toimiville järjestöille, oli kyseessä ilmailukerho tai vaikka porukassa ostettu lentokone. Basic
tarjoaa pienelle käyttäjämäärälle ison kattauksen järjestelmän toiminnoista.
Aviatron Pro on isommille ilmailukerhoille, -yhdistyksille sekä ilmailukoulutusta tarjoaville järjestöille sekä yrityksille
suunniteltu paketti, jossa on valmiudet aina verkkokoulutukseen asti.

MyAVIATRON

AVIATRON BASIC

AVIATRON PRO

Kenelle?

Yksityishenkilö

Pienet ilmailukerhot

Laajempi ilmailutoiminta

Verkkolevytila (materiaalipankki)

–

10 mb

50 mb

Järjestelmän käyttäjät (max)

1 hlö

50 hlö

250 hlö

Tiedotepalvelu

–

Järjestelmän sisäinen viestintä

–

Lentojen kirjaus järjestelmään
Lentokoneen huoltojen kirjaus järjestelmään
Lentokoneiden varauskalenteri

–

Lentoraportit (PDF)
Lupakirja- sekä kelpuutushuomautukset
Poikkeamaraporttien käsittely

–

–

4,08 €

19,90 €

Lentokoneiden huoltojen muistutukset
Kuukausihinta (sis alv. 24%)

49,00 €

PALVELUIDEN HINNOITTELU KUUKAUSI- JA VUOSITASOLLA
EUR /kk

EUR /vuosi

4,08 €

49,00 €

AVIATRON BASIC – pienille ilmailukerhoille

19,90 €

238,80 €

AVIATRON PRO – suuremmille toimijoille

49,00 €

588,00 €

PALVELUKOKONAISUUS

sis alv 24%

MyAVIATRON – yksityislentäjälle omaan käyttöön
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AVIATRON –LISÄPALVELUT
Lisäpalvelut ovat jaettu muutamaan osaan. Tarjoamme lisäpalvelut oheisen hinnaston mukaan kaikkiin
palvelukokonaisuuksiin (pl. MyAVIATRON).

LISÄPALVELUHINNASTO

MATERIAALIPANKKI – 500 mb
500 mb verkkolevytilaa materiaalipankkiin

LASKUTUSPALVELU
Lentojen sekä jäsenmaksujen sähköpostilaskutus

KOULUTUKSEN SEURANTATYÖKALUT
Koulutuksen seuranta järjestelmässä (harjoitukset, oppitunnit, koululennot), todistukset

VERKKO-OPISKELUKURSSI – 1 KPL
Ilmailun verkkokoulutusjärjestelmä lennonopetukseen sekä muuhun koulutukseen

EUR /kk

EUR /vuosi

sis alv 24%

sis alv 24%

4,00 €

48,00 €

9,00 €

108,00 €

9,00 €

108,00 €

89,00 €

1 068,00 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Laskutusjakso joko 3kk, 6kk tai 12kk, pois lukien MyAVIATRON, jonka laskutusjakso on 12kk.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

TARVITSETTEKO VIELÄ JOTAIN MUITA LISÄPALVELUITA?
Onnistuu! Ottakaa yhteys suoraan asiakaspalveluumme, info@tucom.fi.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIN
myynti@tucom.fi
+358 44 (0) 2656 592
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