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Norwegian solmii yhteistyön norjalaisen
bagIDn kanssa

Matkalaukkuun asennettava bagID on digitaalinen matkatavaratunniste,
jonka avulla matkatavaran lähtöselvityksen voi tehdä ennakkoon kotoa, ja
välttää siten jonoja ja odottamista lentoasemalla. GPS-paikannuksen
välityksellä voi aina seurata matkatavaran senhetkistä sijaintia.

bagID GO-palvelun avulla voi matkatavaran lähtöselvityksen tehdä, vaikka
kotoa jo ennen matkan alkua. Digitaalista matkatavattunnistetta voi käyttää
uudelleen ja se toimii erillisenä lähtöselvitysautomaattina, jolloin
matkustajan ei tarvitse enää tulostaa erillistä matkatavaratunnistetta jokaista
matkaa varten. GPS-paikannuksella voi matkustaja aina seurata matkatavan



senhetkistä sijaintia. bagID GO mahdollistaa kertakäyttöisten paperista ja
silikonista valmistettujen matkatavaratunnisteiden käytön vähentämisen.

- Etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät asiakkaidemme
matkoista helpompia ja turvallisempia. Tämä innovaatio on älykäs ja
jännittävä, ja olemme iloisia asiakkaidemme puolesta, että voimme tarjota
mahdollisuuden tehdä matkatavaran lähtöselvityksen jo etukäteen. Olemme
olleet vakuuttuneita bagID-yrityksen tuotteista ja odotamme innolla
yhteistyön jatkuvan, sanoo Norwegianin tuotekehitys- ja digitalisointijohtaja
Tor-Arne Fosser.

Yhteistyösopimus Norwegianin kanssa on tärkeä norjalaiselle
yrittäjähenkiselle yritykselle, ja jonka odotetaan edesauttavan optimistisen
kehitystyön jatkumisen.

- bagID AS-yritykselle tämä on selkeä läpimurto lentomarkkinoille. Yhteistyö
kasvattaa liiketoimintaamme ja meitä pidetään nyt kansainvälisenä toimijana,
ja se vahvistaa yhtiön kannattavuutta. Tämä antaa meille myös tukevan
pohjan kasvulle, sanoo bagIDn perustaja ja toimitusjohtaja Jan Vidar Nalbant.

Tietoja bagID GOsta

• Digitaalinen matkatavaratunniste, jonka avulla voi matkatavaran
lähtöselvityksen tehdä matkapuhelimella. Tällä tavoin
matkustajat voivat saapua lentokentälle jo valmiiksi
lähtöselvitetyllä matkatavaralla ja välttää siten
lähtöselvitysjonot.

• Mahdollistaa matkatavaran senhetkisen sijainnin seurannan
matkapuhelimen GPS-paikannuksen välityksellä. Matkustajat
saavat ilmoituksen matkatavaroiden saapumisesta
määränpäähän heidän kanssaan. Jos matkatavarat katoavat, on
mahdollista etsiä matkatavaroita välittömästi
mobiilisovelluksesta.

• Matkatavaroiden käsittely digitaalisella matkatavaratunnisteella
myös vähentää huomattavasti kadonneen matkatavaran määrää.
Tutkimukset osoittavat, että matkatavaratiloissa digitaalisen
näytön lukutodennäköisyys on 99,99 prosenttia, kun taas
perinteisen matkatavaratunnisteen lukutodennäköisyys on noin
85 prosenttia ensimmäisen lennon jälkeen, mukaan lukien
lennon vaihdot, kokoonpanovirheet ja matkatavaratunnisteen



kuluminen.
• Kun matkustaja itse tekee matkatavaran lähtöselvityksen, se

auttaa vähentämään jonoja ja kontaktipisteitä lentoasemilla.
• bagID GO vastaanottaa lentoa koskevia tietoja Norwegianilta ja

näyttää viivakoodin, jota käytetään samalla tavalla kuin
perinteisiä paperipohjaisia viivakoodeja.

• badID GO tarvitsee vain ladatun akun lähtöselvityksen
yhteydessä. Jos virtaa loppuu matkan aikana, viivakoodi näkyy
edelleen, jotta matkatavarat voidaan tunnistaa digitaalisesti.

• bagID GO on kehitetty yhteistyössä lentoyhtiöiden ja
lentokenttäoperaattoreiden kanssa, ja se on suunniteltu
kestämään iskuja, sadetta ja kovaa matkatavaroiden käsittelyä.
Norjan lentokenttäoperaattori Avinor on testannut sen Oslon
lentoasemalla, ja osana kehitystä useita satoja lentoja on saatu
päätökseen.

• bagID GOn voi ostaa bagIDn verkkosivuilta.

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -koneilla vuonna 2002. Siitä lähtien tavoitteemme on ollut
antaa asiakkaille mahdollisuus matkustaa viisaasti tarjoamalla heille
valinnanvaraa ja kohtuuhintaisia lentoja.

Norwegian on äänestetty Skytraxissä Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Norwegian Reward -kanta-asiakasohjelma on
valittu yhdysvaltalaisessa Freddie Awardsissa Euroopan/Afrikan parhaaksi
lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaksi neljänä vuonna peräkkäin. Norwegianin
tuotteet, palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta
2012 lähtien.

Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman. Sen mukaan yhtiö on sitoutunut tulemaan
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Norwegian tarjoaa kohtuuhintaisia lentomatkoja ja erinomaista laatua
Pohjoismaissa sekä tärkeisiin Euroopan kohteisiin.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

http://www.norwegian.com


Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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