 الکترونیکی

پذیرش مسافر توسط شرکت های هواپیمائی

غیرالکترونیکی

در مرحله درخواست خدمت
 -7ارتباط خدمت با
سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در
دستگاه

درمرحله ارائه خدمت
عوارض مسافری

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)  :کانترهای مستقر در فرودگاه جهت پذیرش و اعزام مسافر
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

برخط
online

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )

غیرالکترونیکی



تعداد مسافر
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دستهای
()Batch

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)  :نرم افزار اختصاصی نصب شده در فرودگاه
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی) استفاده از نرم ازفرا های پذیرش مسافر توسط شرکت های هواپیمائی
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 سایر (باذکرنحوه دسترسی) :استفاده از نرم افزار های
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه





 -9عناوین فرایندهای
خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

 -1دریافت اطالعات مسافرین در قالب PNL
-2پردازش و پویش اطالعات مسافری جهت آماده سازی شروع به کار کانتر پذیرش مسافر
-3مراجعه مسافر به کانتر و دریافت کارت پرواز
 -4احراز هویت
 -5گیت خروج و ارائه کارت پرواز جهت سوارشدن به هواپیما
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برخط
online
دستهای
()Batch

احراز هویت

کد ملی -نام و نام خانوادگی










استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
 مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

دریافت اطالعات مسافرین در قالب
PNL

پردازش و پویش اطالعات مسافری
جهت آماده سازی شروع به کار کانتر
پذیرش مسافر
خیر

احراز هویت

بلی

مراجعه مسافر به کانتر و دریافت کارت
پرواز

عدم دریافت کارت
پرواز  ،مراجعه به

مرجع ذیصالح
مراجعه به گیت خروج و ارائه کارت پرواز
جهت و تشریفات سوارشدن به هواپیما

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
علی رحمانی نیا  -فریناز لوائی

پست الکترونیک:

تلفن:
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واحد مربوط :اداره کل مخابرات و فناوری
اطالعات هوانوردی

