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AMADEUS COMPRA A EMPRESA UFIS AIRPORT SOLUTIONS
«A Amadeus, parceiro tecnológico líder para a indústria global de viagens, anunciou hoje que
continua a sua expansão na área de Airport IT com a aquisição da UFIS Airport Solutions, uma
empresa líder em tecnologia de informação para aeroportos. A aquisição da UFIS Airport
Solutions aumenta significativamente a posição da Amadeus no setor de Airport IT. A UFIS traz
para a Amadeus um conjunto complementar de soluções de tecnologia para aeroportos com
base nos seus 25 anos de experiência em desenvolvimento de software de Airport IT, bem
como um conjunto de relações com clientes importantes em todo o mundo, com especial
destaque para Ásia, Médio Oriente e Europa. John Jarrell, Head of Airport IT, Amadeus
comentou: "Esta aquisição estratégica vem acelerar os nossos passos na indústria de Airport IT,
afirmando a Amadeus como fornecedora-chave nesta área, e salientando o nosso compromisso
com o setor. Há inúmeras sinergias entre as duas empresas, incluindo equipas de gestão e de
desenvolvimento muito fortes, além de inovação e foco no cliente. Juntos, estamos bem
posicionados para moldar o futuro das viagens na indústria da aviação, que hoje é uma
encruzilhada do modelo de negócios, evoluindo cada vez mais para se tornarem fornecedores
de serviços orientados para os negócios com os passageiros como a sua prioridade principal."
"A aquisição é uma notícia muito boa para os nossos clientes e colaboradores em todo o
mundo, que agora irão beneficiar com o alcance global e experiência da Amadeus na indústria
de viagens, uma base sólida para revolucionar a experiência nos aeroportos para dar resposta
às necessidades dos viajantes exigentes de hoje", disse Holger Mattig, President & CEO, UFIS
Airport Solutions. "Estamos confiantes que ao unir as forças com este líder mundial o resultado
serão soluções prominentes e abrangentes para a comunidade aeroportuária." A oferta de
produtos e serviços da UFIS são complementares ao conjunto dos produtos Amadeus para Airport IT,
trazendo conhecimentos específicos nas áreas de Airport Operational Databases, Resource
Management Systems, Flight Information Display Systems, Collaborative Decision Making tools
e Hub Management solutions. A maioria dos funcionários da UFIS, incluindo a gestão de topo, estão
sediados em Singapura. A empresa tem vindo a fornecer soluções integradas para operações únicas,
multi-terminal e multi-airport para a comunidade aeroportuária global há mais de duas décadas. A UFIS
Airport Solutions é uma empresa líder que em permite aos seus clientes realizar a gestão do aeroporto
em cooperação, uma abordagem que se encaixa perfeitamente na estratégia de Airport IT da
Amadeus. Como resultado da operação, cerca de 54 funcionários a nível mundial, incluindo a equipa
de gestão da UFIS, irão tornara-se parte do Amadeus Airport IT Group»
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