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Na tosca is cúis le hathruithe ar an fhóillíocht, an taisteal agus an 
turasóireacht. Teicneolaíocht i dtionscal na fóillíochta, an taistil 
agus na turasóireachta.

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 1
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS 
TURASÓIREACHTA A THUISCINT

Torthaí Foghlama

Ba chóir go mbeadh daltaí ábalta:
• anailís a dhéanamh ar na tosca is cúis le hathruithe ar an fhóillíocht, taisteal agus turasóireacht agus 

fiosrú a dhéanamh ar an dóigh a gcuireann siad seo le forbairt táirgí agus seirbhísí nua, lena n-áirítear:
 – teicneolaíocht, mar shampla, fóin chliste, táibléid agus aipeanna a bhaineann leis an fhóillíocht;
 – cumarsáid, mar shampla, ríomhphost, na meáin shóisialta nó na meáin chraolta;
 – leibhéil an rachmais atá ag athrú;
 – bíonn daoine ag dúil níos mó le caighdeáin níos airde;
 – an fheasacht atá ag méadú faoin riachtanas atá le stíl mhaireachtála shláintiúil;
 – treochtaí atá ag athrú agus tionchar na meán agus na gceiliúrán; agus
 – gradaim an tionscail.

• anailís a dhéanamh ar an dóigh a mbaineann tionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta 
úsáid as teicneolaíocht le freastal ar riachtanais an chustaiméara agus na heagraíochta, lena n-áirítear:

 – áirithint ar líne, ticéid gan pháipéar (uimhir eisithe nó aipeanna a léann barrachóid), féinseiceáil 
isteach, féinseiceáil amach agus turais féin treoraithe ag úsáid fón cliste;

 – cumarsáid ar ríomhphost, ar na meáin shóisialta agus teachtaireacht téacs;
 – aiseolas custaiméirí trí rátáil ar líne, suíomhanna léirmheasanna ar líne agus na meáin shóisialta a 
úsáid; agus

 – aipeanna fón cliste le bheith páirteach san fhóillíocht agus sa turasóireacht.
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Is gnó atá dírithe ar an ‘duine’ é tionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta agus bhí sé 
mar sin ón tús. An fás agus an fhorbairt a tháinig ar thionscal fóillíochta, taisteal agus turasóireachta le 
dornán de bhlianta anuas, bhí siad bunaithe ar an rud a bhí de dhíth ar chustaiméirí agus a bhí siad ag 
iarraidh. Tá forbairtí ann ar nós an t-éileamh ar eispéiris níos sofaisticiúla, cinn scríbe nua chorraitheacha, 
gníomhaíochtaí nuálaíocha, agus seirbhísí d’ardchaighdeán a léiríonn an t-athrú ar eilimh an chustaiméara.

Sa chuid is mó de na cásanna, na tosca ar chúis iad le hathrú ar an tionscal, chuir siad le forbairt na dtáirgí 
agus na seirbhísí nua fosta. Ar na tosca seo tá:

1. Teicneolaíocht agus cumarsáid
Is minic a amharctar ar an teicneolaíocht mar an t-aon athrú is tábhachtaí a chuaigh i bhfeidhm ar athrú ar 
an tionscal fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Mar gheall ar fhás an Ghréasáin Dhomhanda agus uirlisí 
cumarsáide amhail fóin chliste agus táibléid, tá teacht níos mó againn ná riamh roimhe ar fhaisnéis faoi 
roghanna stíl mhaireachtála, faoi shláinte agus fholláine, agus faoi chinn scríbe turasóireachta. 

Fíor 1: Táibléid agus gutháin phóca
Íomhá © Sergey Borisov | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

An teicneolaíocht atá le fáil taobh istigh de tháibléad nó d’fhón cliste, cuireann sé cumais ar fáil d’úsáideoirí 
nach raibh ach le fáil ar ríomhairí roinnt blianta ó shin. Tá táibléid forbartha a bhfuil scáileáin níos mó acu, 
agus tá gaireas curtha ar fáil don úsáideoir, go bunúsach, atá leath bealaigh idir fón cliste agus ríomhaire 
glúine. Trí nasc idirlín, cuireann gach ceann de na gairis seo rochtain ar fáil don úsáideoir le réimse 
deiseanna, lena n-áirítear ríomhphoist, cur teachtaireachtaí, líonrú sóisialta agus siopadóireacht.

Bíonn idir fhóin chliste agus tháibléid ag tacú le feidhmchláir bhogearraí ar a dtugtar ‘aipeanna’ agus is 
féidir iad seo a úsáid do réimse cuspóirí a bhaineann le fóillíocht, taisteal agus turasóireacht; seo roinnt 
samplaí:
• ‘GPS Strava' don Reathaíocht agus don Rothaíocht – do reathaithe agus do rothaithe sléibhe; déanann an 

aip rianú ar luas reatha, fad slí déanta agus rianaíonn sí dul chun cinn an úsáideora i gcomparáid le cairde;
• ‘Couch to 5K' – cuidíonn sé le húsáideoirí dul ó ‘leadaí toilg’ go 5 chiliméadar a rith i naoi seachtaine;
• ‘Yoga free’ – ligeann sé don úsáideoir staidiúirí ióga agus teicnící machnaimh a fhiosrú agus foghlaim faoi 

stair agus faoi fhealsúnacht an ióga;
• ‘Guides by Lonely Planet' – cuidíonn siad le húsáideoirí turas a phleanáil.

Maítear gur tháinig athrú ó bhonn ar an fhóillíocht bunaithe sa bhaile mar gheall ar an fhón chliste agus an 
táibléad. Tugann taighde le fios gur mó an dóchúlacht go mbainfear úsáid as táibléid le cluichí a imirt agus 
físeáin a sheinm; léiríonn seo go bhfuil méid an scáileáin níos mó i gcomparáid le fóin chliste. Agus sin ráite, 
is mó an úsáid a bhaintear as fóin chliste le líonrú sóisialta a dhéanamh.

Déantar úsáid na teicneolaíocht i dtionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta a fhiosrú níos 
faide sa roinn: An teicneolaíocht a úsáid le freastal ar riachtanais an chustaiméara agus na heagraíochta.
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2. Leibhéil an rachmais atá ag athrú
Is féidir an rachmas a shainmhíniú mar ‘an staid ina bhfuil a lán airgid agus rudaí ag duine’. Is léir ón 
stair go bhfuil an RA níos rachmasaí anois ná mar a bhí sé le linn ár seantuismitheoirí. Tá ionchas ann 
go n-éireoidh muid níos saibhre gach bliain agus tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le leibhéal 
shaibhreas an duine agus an teaghlaigh le blianta beaga anuas. Is féidir seo a chur síos do réimse tosca, 
lena n-áirítear:
• tabhairt isteach an íosphá;
• laethanta íoctha saoire; agus
• pinsin, idir phinsin an stáit agus phinsin ghairme.

Chuidigh reachtaíocht rialtais le híosphá a thabhairt isteach, chuidigh sé leis na daoine atá ag ceann íseal 
na scálaí pá.

Tá chóir a bheith gach fostaí i dteideal 28 lá de shaoire íoctha sa bhliain de réir dlí, tugtar teidlíocht saoire 
reachtúil nó saoire bhliantúil air sin. Is féidir leis an fhostóir saoirí bainc a chur san áireamh mar chuid den 
tsaoire bhliantúil reachtúil.

Bhí méadú ar luach coibhneasta an phinsin stáit, cé gur ardaigh aois an phinsin do mhná agus d’fhir araon. 
Is é aois an phinsin stáit (an aois is luaithe a dtig le duine pinsean an stáit a fháil) ná 68 dóibh siúd atá 
16 faoi láthair in 2018. Agus sin ráite, tá aois an phinsin stáit faoi athbhreithiú agus seans go n-athródh sí 
san am atá le teacht. Iad siúd a chuir le pinsean gairme trí scéim phinsin a bhfostaitheora, fuair siad go 
dtiocfadh leo dul ar scor go compordach ag aois i bhfad níos óige. Agus sin ráite, is dócha nach mbeidh 
pinsin ghairme chomh flaithiúil céanna amach anseo.

Cé gur cuireadh moill ar fhás shaibhreas an teaghlaigh mar gheall ar chúlú an gheilleagair, de réir 
cosúlachta, tá an treocht go fóill ag dul suas. Tá na tosca seo uilig i ndiaidh teacht le chéile lena chinntiú 
go bhfuil ioncam indiúscartha, an méid airgid atá le caitheamh i ndiaidh íoc as na billí don bhia, don chíos 
agus d’fhóntais, ag méadú go fóill. Mar gheall air seo, bhí daoine ábalta níos mó airgid a chaitheamh ar 
shócúlachtaí ar nós saoirí, gníomhaíochtaí spóirt agus ar tháirgí agus ar sheirbhísí eile fóillíochta, taistil 
agus turasóireachta.

Sa bhliain 2015 i dTuaisceart Éireann, bhí Ollioncam Indiúscartha Teaghlaigh (GDHI), atá a bheag nó a mhór 
cosúil le hioncam indiúscartha, bhí sé ag £15,913 an duine. Ba mhéadú de 3.6% é seo i gcomparáid leis an 
bhliain roimhe. Mar gheall ar an ardú ioncaim seo, bhí éileamh ar tháirgí agus ar sheirbhísí agus níos mó 
den phobal ag iarraidh sult a bhaint as an am méadaithe fóillíochta acu sa bhaile, thar lear agus i réimse 
gníomhaíochtaí fóillíochta.

3. Ionchais an ardchaighdeáin
Nuair a cheannaíonn siad táirgí agus seirbhísí, bíonn custaiméirí ag dúil le rudaí ardluacha a bheith 
ar chaighdeán níos airde ná iad sin a bhfuil luach níos lú orthu. Tá seo amhlaidh go cinnte sa tionscal 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta, ina raibh an t-éileamh ar ardchaighdeán freagrach as réimse táirgí 
agus seirbhísí nua nach raibh ar fáil a lán blianta ó shin.

Tá ardchaighdeán lóistín in óstáin agus tithe lóistín spreagtha ag comhlachtaí réigiúnacha turasóireachta, 
amhail Tourism NI, a bhfuil córas grádaithe tugtha isteach acu do na háitribh seo. Chomh maith leis sin, 
d’aithin na soláthróirí a ról maidir le caighdeán a ardú agus iad ag iarraidh buntáiste iomaíoch a choinneáil 
thar ghnólachtaí eile san earnáil seo. Áiseanna en suite, nach mbíodh le fáil ach sna hóstáin is airde 
caighdeán, tá siad anois forleathan ar fud réimse na gcineálacha lóistín.
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Fíor 2: En suite in óstán fíorghalánta a bhfuil aonad níocháin ‘dósan agus 
dise’, cithfholcadh ar féidir siúl isteach ann agus folcadán saorsheasaimh
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

Faoi The Tourism (Northern Ireland) Order 1992, ní mór do gach soláthróir lóistín i dTuaisceart Éireann 
deimhniúchán a fháil ó Tourism NI le bheith ag feidhmiú. Baineann an t-ordú seo le gach catagóir lóistín. 
Déantar ionaid a iniúchadh mar chuid den phróiseas iarratais agus ansin déantar iad a iniúchadh gach 
ceithre bliana. Chomh maith leis sin, reáchtálann Tourism NI Scéim Grádála Dearbhú Caighdeán.

Réalta amháin Inghlactha

 Dhá réalta Go maith

  Trí réalta An-mhaith

   Ceithre réalta Ar dóigh

    Cúig réalta Ar fheabhas ar fad

Fig 3: Scéim Ghrádála Dearbhú Caighdeán Tourism NI

Tá an scéim oscailte d’óstáin, do thithe lóistín, tithe leapa agus bricfeasta, tithe féinfhreastail, brúnna agus 
lóistín aíonna. Tá rannpháirteachas sa Scéim Ghrádála Dearbhú Caighdeán deonach. Déantar measúnaithe 
Grádáil Dhearbhú Caighdeán gach bliain. Is féidir le háitreabh grádáil idir 1 agus 5 réalta a bheith aige.

Fíor 4: Plaic 4 Réalta de chuid Tourism NI i bhfáiltiú óstáin
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Bhí daoine ag dúil le hardchaighdeán in earnáil na fóillíochta, agus is mar gheall air sin a forbraíodh 
trealamh corpacmhainne den chineál is réabhlóidí sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon. Bíonn 
trealamh cairdiach agus friotaíochta le fáil d’úsáid an chustaiméara chóir a bheith i gcónaí i svuíteanna 
fóillíochta, rudaí nach mbeadh in úsáid roinnt blianta ó shin ach ag lúthchleasaithe den scothaicme.

4. An fheasacht go bhfuil riachtanas le stíl mhaireachtála shláintiúil
Jabanna ina mbíonn daoine ina suí cuid mhór agus an stíl mhaireachtála a tháinig leis sin, is tosca iad sin 
i meath na sláinte agus na folláine i measc daoine fásta agus daoine óga araon. Fuair staidéar a rinneadh i 
Sasana go bhfuil 58% de na mná agus 65% de na fir rangaithe anois mar róthrom nó murtallach sa bhliain 
2014. Ní raibh ach 36% de na daoine fásta (aois 16+) i Sasana ag imirt spóirt ar a laghad uair amháin sa 
tseachtain in 2014-15.

Toisc eile i bhforbairt na dtáirgí agus na seirbhísí nua sa tionscal ná an fheasacht go bhfuil gá le stíl 
mhaireachtála shláintiúil agus na tairbhí a bhaineann leis. Aithnítear stíl mhaireachtála shláintiúil anois 
mar chuid thábhachtach den tsláinte agus folláine fhisiceach agus mheabhrach. Is samplaí iad forbairt na 
saoirí spá, corpacmhainne agus díthocsainiúcháin de fhreagairt an tionscail ar an tuiscint níos mó atá acu 
go bhfuil a gcustaiméirí ag dúil le stíl mhaireachtála níos sláintiúla a bheith acu.
Tá earnáil na fóillíochta ag coinneáil suas leis an éileamh seo trí tháirgí a chur ar fáil dá gcustaiméirí ar nós 
meaisíní reatha, meaisíní rámhaíochta agus turbó-thraenálaithe don rothaíocht (Féach Fíor 5).
 

Fíor 5: Trealamh agus gníomhaíochtaí a bhíonn ar fáil go tipiciúil i Svuít Chorpacmhainne

ar chlé © Wavebreak Media | Getty 
Images/iStockphoto/Thinkstock

ar dheis © Wavebreak Media | Getty 
Images/iStockphoto/Thinkstock

lar chlé © Dziggyfoto | Getty Images/ 
iStockphoto/Thinkstock
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5. Treochtaí atá ag athrú agus tionchar na meán agus na gceiliúrán
Is minic a imríonn an rud atá faiseanta nó an treocht is déanaí tionchar orainn. Na gníomhaíochtaí 
fóillíochta a bhfuil muid páirteach iontu, nó na cinn scríbe a roghnaíonn muid le dul ar saoire, bíonn siad ag 
athrú de réir mar a thagann agus a imíonn treochtaí go gasta.

Bhí laethanta saoire cois farraige sa RA thar a bheith coitianta sna blianta i ndiaidh an Dara Cogadh 
Domhanda. Faoi na 1960idí, bhí dúil ag turasóirí ón RA sna bailte gréine ar chóstaí na Meánmhara, amhail 
Costa del Sol sa Spáinn, mar gheall ar fhás luath na saoire pacáiste. Faoi na 1990idí, ba cheann scríbe 
ardráchairte Florida agus ar na mallaibh, tá borradh suntasach tagtha ar mhargadh na saoirí crúsála. 
Chuaigh an treocht athraitheach i roinnt próifílí ceann scríbe chun tairbhe do Thuaisceart Éireann mar in 
2017, fógraíodh go bhfuil Tuaisceart Éireann ar cheann de na cinn scríbe idirnáisiúnta a bhfuil móréilimh air.

Bíonn tionchar suntasach ag na meáin agus ag ceiliúráin maidir leis na hathruithe a tharlaíonn ar an 
fhóillíocht, ar an taisteal agus ar an turasóireacht. An clár teilifíse Game of Thrones ar scannánaíodh cuid 
de i dTuaisceart Éireann, chruthaigh sé éileamh turasóireachta ó thaistealaithe thar lear a bhí ag iarraidh 
cuairt a thabhairt ar na suíomhanna atá le feiceáil sa chlár. Ní nach ionadh, tá a lán tionscóirí turas anois 
a chuireann turais threoraithe ar fáil chuig áiteanna ar fud Thuaisceart Éireann. Is forbairt shuntasach sa 
turasóireacht iad na turais seo agus tá siad ag cur le luach breise an táirge fhoriomláin turasóireachta.

Fíor 6: The Dark Hedges: suíomh don tsraith theilifíse Game of Thrones
Íomhá © nikpal | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock
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6. Gradaim an tionscail
Is dóigh amháin gradaim an tionscal a dtig leis an phobal fóillíochta, taistil agus turasóireachta dul i 
bhfeidhm ar fhorbairt na dtáirgí agus na seirbhísí nua. Sa bhliain 2017, mhol Lonely Planet, foilseachán 
taistil idirnáisiúnta, Béal Feirste agus Cósta an Chlocháin mar ‘an réigiún is fearr sa domhan le cuairt a 
thabhairt air sa bhliain amach anseo’. Mar gheall ar an mholadh seo ó fhoilseachán chomh tábhachtach 
sin, bhí eagraíochtaí turasóireachta réidh le líon ardaithe turasóirí a fháil i dTuaisceart Éireann. Chuimsigh 
seo an leathnú ar an bhonneagar a thacaíonn leis an tionscal mar pháirceáil inbhuanaithe do charranna 
inbhuanaithe ag nithe is díol spéise do thurasóirí, níos mó eitiltí chuig aerfoirt Thuaisceart Éireann chomh 
maith le méadú ar chainníocht agus ar chaighdeán an lóistín do chuairteoirí.

Fíor 7: Clochán an Aifir

Íomhá © Digital Vision | Getty Images/Thinkstock

Fíor 8: Halla na Cathrach, Béal Feirste

Íomhá © Krzysztof Nahlik | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Seo roinnt saoráidí eile fóillíochta, taistil agus turasóireachta i dTuaisceart Éireann a bhain gradaim ar na 
mallaibh:
• Tá The Seamus Heaney HomePlace i mBaile Eachaidh ann le comóradh a dhéanamh ar shaol agus ar 

litríocht an fhile a bhain an Duais Nobel. Is le Comhairle Ceantair Lár Uladh é an lárionad ealaíon agus 
litríochta agus is iad a reáchtálann é, agus tá breis agus 40 000 cuairteoir faighte aige ó 20 tír sa chéad 
bhliain a raibh sé i mbun oibre. Bronnadh trí ghradam ar The Seamus Heaney HomePlace i nDeireadh 
Fómhair 2017:

 – Best Visitor and Interpretation Centre ag an Association of Heritage Interpretation (AHI) ag a Discover 
Heritage Awards a chlúdaíonn an RA ar fad.

 – Best Local Authority Tourism Initiative ag na Northern Ireland Local Government Association (NILGA) 
Awards.

 – Best NI Visitor Attraction 2017 ag na Northern Ireland Travel and Tourism Awards.
• In 2016 ainmníodh Titanic Belfast mar ‘The World’s Leading Tourist Attraction’.
• Ainmníodh The Old Inn, Sruth Chráfard (Crawfordsburn) mar AA Hotel of the Year (Tuaisceart Éireann) 

2017-2018.
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Teicneolaíocht a úsáid le freastal ar riachtanais an chustaiméara agus 
na heagraíochta

Tá scrúdú déanta againn cheana féin ar an dóigh a mbíonn an teicneolaíocht ag dul i bhfeidhm ar athruithe 
ar fhóillíocht, ar thaisteal agus ar thurasóireacht agus ar an dóigh a gcuireann sí le forbairt na dtáirgí agus 
seirbhísí nua. Sa roinn seo, amharcfaidh muid ar an dóigh a n-úsáideann tionscal na fóillíochta, an taistil 
agus na turasóireachta teicneolaíocht le freastal ar riachtanais chustaiméirí agus eagraíochtaí.

Fíor 9: Áirithintí ar líne: taisteal, lóistín agus a lán eile

Íomhá © daboost | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

(i) Áirithint ar líne, ticéid gan pháipéar, féinseiceáil isteach, féinseiceáil amach 
agus turais fhéintreoraithe ag úsáid fón cliste;

Ar na forbairtí teicneolaíochta atá ann tá córais áirithintí ríomhaire (CRS), córais áirithintí agus íocaíochta 
ar líne atá slán sábháilte, chomh maith le háirithintí ar líne. Is féidir leis an chustaiméir na rudaí seo uilig a 
dhéanamh sa bhaile le ríomhaire, fón cliste nó táibléad.

Daoine atá ag beartú cuairt a thabhairt ar Titanic Belfast, is féidir leo ticéid a cheannach ó bhothanna atá 
suite san aitriam. Daoine a bhfuil áirithint déanta acu ar líne do chuairt ar an ní is díol spéise nó imeachtaí 
eile amhail Tae an Tráthnóna (a bhfuil dúil chomh mór sin ag turasóirí ann), is féidir leo a dticéid a bhailiú ón 
bhoth ag úsáid a dtagairt áirithintí (féach Fíor 10).

Fíor 10: Pointí bailithe na dticéad, Titanic Belfast

Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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Bhí na haerlínte ísealchostais ar thús cadhnaíochta maidir le háiseanna áirithinte ar líne a chur ar fáil. Thug 
na haerlínte r-thicéid isteach thart ar 1994 agus anois is beag nach bhfuil seanchóras ilchisealach na dticéad 
páipéir a bhí ann roimhe sin i léig agus an r-chóras i gcomharbas air.
Ó 1 Meitheamh 2008, tá sé éigeantach do bhaill den Chomhlachas Aeriompair Idirnáisiúnta (IATA) úsáid a 
bhaint as r-thicéadú.

Nuair a dhéantar áirithint a dheimhniú, coinníonn an aerlíne taifead den áirithint ar a córas áirithintí ríomhaire 
agus faigheann an custaiméir r-phost deimhnithe a gcaithfidh siad a choinneáil go sábháilte. Is é atá sa 
r-phost deimhnithe, go bunúsach, ná sonrasc cúrsa taistil i bhfoirm r-thicéid agus de ghnáth, bíonn na rudaí 
seo a leanas ann:
• Tagairt áirithinte nó uimhir oifigiúil thicéid;
• Sonraí íocaíochta le naisc le deimhniú íocaíocht iomlán a iarraidh agus/nó sonrasc CBL (VAT);
• Sonraí na heitilte (uimhir na heitilte, amanna imeachta agus teachta);
• ‘Manage my booking’ a ligeann don chustaiméir suíocháin a chur in áirithe nó a athrú, níos mó rudaí a chur 

leis ar nós béilí ar bord, seiceáil isteach ar líne agus pasanna bordála a fháil;
• Liúntais bhagáiste;
• Polasaí ar chealú;
• Eolas úsáideach mar:

 – Seiceáil isteach
 – Pacáil
 – Coinníollacha an chonartha

• Téarmaí agus coinníollacha iompair, (nó tagairt dóibh, ar a laghad);
• Naisc chuig táirgí agus seirbhísí amhail óstáin, carranna ar cíos, árachas saoire, páirceáil aerfoirt, turais agus 

gníomhaíochtaí, aistrithe chuig bailte saoire nó cathracha, aistrithe aerfoirt agus tolglann aerfoirt; agus
• Naisc chuig aip na haerlíne.

Bíonn an chuid is mó de na haerlínte ag iarraidh ar phaisinéirí seiceáil isteach ar líne nó trí bhothanna 
féinfhreastail a úsáid ag an aerfort. Is féidir seiceáil isteach ar líne a dhéanamh trí shuíomh gréasáin na 
haerlíne trí ‘Manage My Booking’ nó ‘Check – in online’ a roghnú agus na treoracha a leanúint. Is minic a 
chuireann aerlínte r-phost meabhrúcháin a ligfidh don phaisinéir cliceáil isteach go díreach chuig a phróiseas 
seiceáil isteach ar líne. An chuid is mó de na haerlínte, osclaíonn siad a seirbhís seiceáil isteach ar líne 24 
uair an chloig roimh imeacht ach fanann an tseirbhís ar oscailt go dtí aon uair an chloig sula bhfuil an eitilt 
le himeacht. Roinnt aerlínte, ligeann siad don chustaiméir seiceáil isteach go luath, is féidir le custaiméirí 
easyJet seiceáil isteach suas le 30 lá roimh imeacht dóibh. Is minic a chiallaíonn seo gur féidir le taistealaithe 
seiceáil isteach don turas amach agus don turas isteach roimh imeacht ó bhaile dóibh. Ní dhéanann 
custaiméirí ach a gcuid pasanna bordála a phriontáil sa bhaile nó ag bothanna ag an aerfort. Ina áit sin, is 
féidir leis an phaisinéir an pas bordála a íoslódáil chuig gaireas móibíleach amhail fón cliste nó taibléad. Tá 
barrachód sa phas bordála a dhéantar a scanadh le rochtain a fháil ar an tolglann imeachta agus ar gheata 
bordála agus taifeadann sé an fhaisnéis taistil agus slándála uilig atá riachtanach faoin taistealaí.

Paisinéirí a bhfuil r-thicéid acu, is féidir leo deasc seiceáil isteach a úsáid ag an aerfort; agus sin ráite, gearrann 
roinnt aerlínte táille as seiceáil isteach a dhéanamh ag an aerfort. Gearrann Ryanair táille de £55 an páisinéir 
gach eitilt do dhuine ar bith nach ndéanann seiceáil isteach ar líne roimh an eitilt. Beidh ar an phaisinéir 
sonrasc cúrsa taistil r-thicéid nó comhartha aitheantais phearsanta amhail pas a thaispeáint.

An teicneolaíocht seo, ligeann sé do phaisinéirí scuainí fada a sheachaint ag deasca seiceáil isteach, rud a 
fhágann go bhfuil an córas seo níos áisiúla don chustaiméir. Má chuirtear an pas bordála chuig fón cliste nó 
táibléad, ní chaithfidh an taistealaí doiciméadú breise taistil a phriontáil agus a iompar. Sábhálann sé roinnt 
costais ar an aerlíne, costais a bhaineann le riarachán a dhéanamh ar an doiciméadú atá de dhíth ar an 
taistealaí. Tá níos lú foirne de dhíth don tseiceáil isteach.

Roinnt paisinéirí atá ag imeacht ó roinnt aerfort, lena n-áirítear Gatwick, Manchain agus Birmingham, ar eitiltí 
maidine, thig leo seiceáil isteach an lá roimhe sin. Mar shampla, ag aerfort Gatwick, is féidir le paisinéirí le 
British Airways seiceáil isteach idir 16.00 agus 22.00 uair do gach eitilt an lá ina dhiaidh sin a imíonn roimh 
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15.15 uair. Is féidir le paisinéirí na bothanna seiceáil isteach féinfhreastail a úsáid agus ansin a gcuid málaí 
a fhágáil ag an deasc glactha gasta bagáiste. Ní mór do gach paisinéir sa ghrúpa bheith i láthair agus tá an 
tseirbhís saor in aisce.

Tá aipeanna forbartha ar na mallaibh ag aerlínte ar nós British Airways agus Emirates. Dearadh aip guthán 
póca BA le heispéireas pearsantaithe a chur ar fáil d’úsáideoirí. Tá sí bunaithe thart ar scáileán baile 
saindéanta a ligeann d’úsáideoirí:
• teacht láithreach ar an chéad eitilt eile agus gach áirithint atá ag teacht;
• eitiltí a chur in áirithe;
• amharc ar Tier Points agus ar Avios points (tá scéim dílseachta ag BA darb ainm The Executive Club);
• seiceáil isteach agus suíocháin a roghnú;
• pasanna bordála do ghutháin phóca a íoslódáil agus a stóráil;
• brabhsáil na praghsanna is ísle atá ag an aerlíne; agus
• amharc ar chuardaigh a rinneadh ar na mallaibh.

Forbairt eile atá ann, go bhfuil roinnt aerlínte ar nós easyJet ag baint úsáid anois as bothanna glactha 
bagáiste uathoibríocha. Custaiméirí a chur spás in áirithe le mála a chur sa bholg, thig leo na bothanna seo 
a úsáid sula dtéann siad chuig an geata bordála lena mála cábáin; tá foireann ar fáil le cuidiú leo. Tosaíonn 
custaiméirí leis an bharrachód a scanadh ar a bpas bordála agus ansin leanann siad treoracha céim ar chéim 
le lipéad an bhagásite a phriontáil agus é a cheangal lena mála.

Bíonn mórchuid na n-óstán ag seiceáil a gcuid aíonna isteach go pearsanta ag an fháiltiú. Agus sin ráite, 
cuireann roinnt óstán ísealchostais bothanna seiceáil isteach i bhforhalla an óstáin agus spreagann 
siad aíonna le seiceáil isteach a dhéanamh ar líne. Beidh ball den fhoireann ar fáil le cuidiú le haíonna. 
Oibríonn an córas go maith a luaithe agus a atá sonraí na n-áirithintí gan athrú, mar shampla, is féidir an 
t-aoi a shainaithint (ainm litrithe mar is ceart), níor athraíodh an áirithint, tá an cárta creidmheasa bailí, 
tá an seomra réidh agus mar sin de. A luaithe agus atá rud éigin difriúil leis an áirithint atá coinnithe ar 
chóras an óstáin amhail athrú ar chineál íocaíochta, uasghrádú seomra, gan an seomra a bheith réidh, ní 
thig le bothanna an óstáin iad a láimhseáil agus caithfidh an t-aoi úsáid a bhaint as an tseiceáil isteach 
caighdeánach ag an fháiltiú.

Bíonn seiceáil amach ar líne níos fusa agus bíonn níos mó daoine á úsáid i rith an ama, mar ní hamháin 
go bhfuil sí gasta ach ligeann sí d’aíonna scuainí a sheachaint ag an fháiltiú. An oíche roimh imeacht don 
aoi, cuireann an t-óstán téacs SMS amach nó ríomhphost le nasc chuig an seiceáil amach ar líne. Is féidir 
leis an aoi athbhreithniú a dhéanamh ar an bhille, a mhionsonraí a nuashonrú agus íoc as an chuairt. 
Cuirtear sonraí an aoi chuici/chuige mar PDF chuig a s(h)eoladh r-phoist an lá a bhfágann sé/sí an t-óstán. 
Daoine a bhaineann le scéimeanna dílseachta ar nós Starwood Preferred Guest nó Hilton HHonors, thig leo 
faisnéis a mballraíochta a shábháil ar a bpróifíl. Sa deireadh, go simplí, fágann an t-aoi eochair an tseomra 
ag an fháiltiú nó cuireann sé í isteach i mbosca sainiúil na n-eochracha in aice leis an fháiltiú. Ní bhíonn 
féinseiceáil amach ar fáil ach d’aíonna a roghnaigh íoc as a gcuairt le cárta dochair nó creidmheasa agus a 
bhfuil teacht acu ar fhón cliste, ar tháibléad nó ar ríomhaire.

Forbairt theicneolaíoch eile a thacaíonn le heispéireas an chustaiméara ná úsáid na dturas féintreoraithe. 
Is treoracha fuaime iad seo a bhfuil GPS ag baint leo agus tá siad in úsáid go coitianta ag suíomhanna 
tábhachtacha turasóireachta amhail Clochán an Aifir agus ionaid eile do chuairteoirí ar fud Thuaisceart 
Eireann. Cuireann siad cur síos fuaime ar fáil d’fhaisnéis turasóireachta ag roinnt ionad sa tsuíomh 
turasóireachta agus déantar iad a ghníomhachtú go huathoibríoch mar gheall ar an ghaireas a bheith 
cóngarach do shuíomhanna réamhshocraithe GPS. Is féidir iad a úsáid le cluasáin aonair nó le córas fuaime 
inchloiste, ag brath ar riachtanais an chustaiméara.

Cuireann Titanic Belfast treoraithe láimhe ilmheáin ar fáil do chuairteoirí. Na treoraithe ilmheáin, cuireann 
siad ‘mothú’ treoraithe focal agus amhairc ar fáil ar an eispéireas agus tairgeann siad faisnéis bhreise nach 
bhfuil ar taispeáint sna gailearithe, rud a fhágann go bhfuil mothú níos pearsanta ann. Tá na treoraithe 
fuaime ar fáil i seacht gcinn de theangacha: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Mandairínis, Polainnis 
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agus Spáinnis. Tá an treoraí múnlaithe ag Titanic Belfast fosta le riaradh ar riachtanais lucht an lagamhairc. 
Tá pictiúir den chineál is nua-aoisí i dTeanga Chomharthaíochta na Breataine sna treoraithe seo fosta. Is 
féidir na treoraithe a fháil ar cíos ag Seirbhísí na gCuairteoirí ar tháille £3. Cuirtear treoraithe ar fáil saor in 
aisce do chuairteoirí atá dall nó breacamharcach.

Bíonn comhlachtaí crúsála ag baint úsáid as an teicneolaíocht seo níos mó i rith an ama le cuidiú le 
paisinéirí a mbealach a dhéanamh thart ar longa crúsála. Tá scáileáin tadhaill ‘atá ar nós táibléad’ ar 
gach deic, agus thig le paisinéirí iad a úsáid le hionaid a aimsiú thart ar an long mar bheáir, an casino, an 
amharclann, na bialanna, na scothchábáin (na cábáin) agus na leithris. Fíor 11, taispeánann sí sampla de 
scáileán ar long de chuid Royal Caribbean; bí ar d’aire go bhfuil an fhaisnéis ar fáil i sé cinn de theangacha, 
agus an tsiombail mhíchumais sa chúinne ar dheis, tugann sí rochtain duit ar roghchlár anuas agus siombail 
an bhaile ar thaobh na láimhe clé, nascann sí leis an phríomh-roghchlár.

Fíor 11: Scáileán idirghníomhach a chuireann faisnéis ar fáil ar bhord long crúsála

Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

(ii) Cumarsáid ar ríomhphost, ar na meáin shóisialta agus teachtaireacht téacs agus 
aiseolas custaiméirí trí rátáil ar líne, suíomhanna léirmheasanna ar líne agus na 
meáin shóisialta a úsáid.

Tá scrúdú déanta againn cheana féin ar an ról a imríonn na meáin shóisialta, go háirithe r-phoist agus 
téacsáil ghearrtheachtaireacht idir custaiméirí agus soláthróirí táirgí agus seirbhísí. Is den tábhacht a 
aithint go bhfuil na meicníochtaí seo, trí ríomhaire pearsanta, guthán cliste nó táibléad, go gcuireann siad 
deis ar fáil faoi choinne chumarsáid dhíreach phearsanta, deis a bheadh deacair a shamhlú deich mbliana 
ó shin. Úsáid an chineáil seo cumarsáide, thacaigh sí le fás na dtaistealaithe neamhspleácha agus chomh 
maith leis sin, chuaigh sí chun sochair do réimse leathan custaiméirí ar fud na tionscail.

Is féidir le taistealaithe agus gníomhaithe fóillíochta cumarsáid a dhéanamh go leictreonach le foireann 
seirbhís do chustaiméirí agus is féidir leo faisnéis a fháil tarchurtha faoi athruithe ar a socraithe taistil nó 
dearbhú a fháil faoi uimhreacha suíocháin nó áirithintí don amharclann nó don phictiúrlann. Mar gheall ar 
nádúr débhealaigh an chineáil seo cumarsáide, cuireann sé ar chumas don chustaiméir fosta aiseolas a chur 
ar fáil don eagraíocht agus do chustaiméirí eile ar éifeachtúlacht na dtáirgí nó na seirbhísí atá á gcur ar fáil.

Fíor 12: Nuair a úsáidtear straoiseoga, cuireann sin aiseolas ar fáil do 
phostálacha ar na meáin shóisialta
Íomhá © nadia_bormotova | iStockphoto/Thinkstock
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Eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta ar nós óstán, bialann, gníomhairí taistil agus aerlínte, 
baineann siad úsáid níos mó i rith an ama as meáin shóisialta mar Twitter agus Facebook le cumarsáid 
a dhéanamh go díreach le custaiméirí. Spreagtar custaiméirí le haiseolas a chur ar fáil don eagraíocht 
agus lena n-eispéireas a ‘roinnt’ le custaiméirí eile, agus eolas a chur ar fáil faoi chaighdeán na seirbhíse, 
cruinneas faisnéis margaíochta, leibhéal soláthar seirbhíse nó caighdeán na saoráidí mar atá ábhartha. 
Tráchtanna dearfacha nó diúltacha ar shuíomhanna mar TripAdvisor, Trivago agus Kayak, is féidir leo bheith 
cuidiúil nó dochrach d’eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta. Nuair a thugtar san áireamh 
an leibhéal teagmhála a chuireann gairis leictreonacha ar fáil do chustaiméirí féideartha ar na meáin 
shóisialta, nuair a fhágann custaiméirí tráchtanna diúltacha ar na meáin shóisialta, is minic a fhreagraíonn 
bainisteoir sinsearach iad ar an toirt. Dá ndéanfadh siad a mhalairt, chuirfeadh sé clú agus brabúsacht na 
heagraíochta i gcontúirt. Tá saothar na roinne Caidreamh Poiblí (PR) níos suntasaí anois ná riamh mar gheall 
ar an r-thráchtáil.

(iii) Aipeanna fón cliste le bheith páirteach san fhóillíocht agus sa turasóireacht.
Aithnítear úsáid aipeanna fón cliste agus táibléad le bheith páirteach i bhfóillíocht agus turasóireacht go 
forleathan anois mar rud a chuireann go mór le fóillíocht bunaithe sa bhaile. Agus sin ráite, níl aipeanna 
nasctha go heisiach le scannáin a fheiceáil sa bhaile nó le cluichí idirghníomhacha agus tá a lán aipeanna 
ann a spreagann rannpháirtíocht ghníomhach i ngníomhaíochtaí fóillíochta.

Is aip fón cliste do bhogshodairí é C25K (Couch/tolg go 5 chiliméadar) a spreagann feabhas ar stíl 
mhaireachtála agus ar fholláine. Dearadh an aip le clár traenála a chur ar fáil a thógfaidh duine a bhfuil 
drogall air aclaíocht a dhéanamh trí shraith gníomhaíochtaí a ullmhóidh é/í go leor i roinnt seachtainí 
le tabhairt faoi 5 chiliméadar a rith. Tá idir rochtain ar an idirlíon agus nascleanúint GPS (córas suite 
domhanda) i gceist leis an aip agus tá spriocanna laethúla agus seachtainiúla gníomhaíochta ann ar feadh 
an chláir.

Fíor 13: Baineann bogshodaire úsáid as gaireas móibileach le héisteacht le ceol agus as uaireadóir cliste leis 
an fhad slí a sheiceáil

Íomhá © Jacob Ammentorp Lund | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Tá líon mór aipeanna dá leithéid ar fáil do spóirt faoin aer ar nós na rothaíochta, an tsiúil, na scíála agus 
gníomhaíochtaí fisiciúla eile. Dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa reathaíocht nó sa rothaíocht, cuireann Strava 
aip fón cliste ar fáil a thaifeadann agus a dhéanann anailís ar ghníomhaíocht sa reathaíocht agus sa 
rothaíocht araon agus spreagann úsáideoirí agus a gcairde lena gcuid éachtaí a chur i gcomparáid. An chuid 
is mó de na bailte móra sciála, úsáideann siad aipeanna a spreagann sciálaithe lena suíomh a rianú agus 
an áit a bhfuil siad, a luas agus an fad go dtí an chéad chathaoir chábla eile nó an ceann scríbe deiridh a 
dhearbhú sula ndruideann na hardaitheoirí.

Níl úsáid na n-aipeanna teoranta do spóirt fhisiceacha nó do ghníomhaíocht dhian. Tá na céadta aip a 
bhaineann le turasóireacht ar fáil le cuidiú leis an taistealaí an úsáid is fearr a bhaint as a chuid ama sa 
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cheann scríbe turasóireachta is fearr leis. Is aip é Dayuse.com atá deartha le cuidiú le taistealaithe a bhfuil 
stad fada acu roimh eitilt. Cuidíonn an aip leo seomra óstáin a aimsiú do roinnt uaireanta amháin, an áit a 
dtig leo fanacht le cruth éigin a chur orthu féin nó lena scíth a ligean roimh dhul ar an chéad eitilt eile. Tá 
tuairim is 3,000 óstán ar fud an domhain ar an aip seo agus cuireann siad go léir rátaí atá laghdaithe go mór 
ar fáil i gcomparáid leis an ghnáthairithint a bheadh ann d’oíche amháin.

Fíor 14: Aip le hóstáin a chur in áirithe

Íomhá © Bet_Noire | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Gníomhaíocht Foghlama   

Seo thíos liosta de ghníomhaíochtaí molta arbh fhéidir a mholadh do dhaltaí bheith páirteach iontu mar 
chuid den phróiseas foghlama.

• Fiosraigh réimse agus éagsúlacht na dtáirgí agus na seirbhísí atá ar fáil ó eagraíochtaí difriúla. 
Roinnt treochtaí agus faisean a aithint a dtiocfadh leo bheith freagrach as athruithe ar sholáthar táirgí 
agus ar sheirbhísí fóillíochta, taistil agus turasóireachta.

• Déan iniúchadh ar na cineálacha teicneolaíocht leictreonach a thacaigh le fás na dtáirgí agus na 
seirbhísí.

 – Pléigh cé is dócha a bhainfidh úsáid as fóin chliste, as táibléid agus as gairis mhóibileacha eile.
 – Fiosraigh an dóigh a ndearna siad fóillíocht, taisteal agus turasóireacht níos inrochtana. Pléigh an dóigh 
ar spreag aipeanna ar nós C25K méadú ar an bhogshodar idir dhaoine óga agus sheandaoine araon.

 – Scrúdaigh úsáid na n-aipeanna turasóireachta do chuairteoirí ar bhailte agus ar áiteanna spéise.

• Luacháil tionchar na meán sóisialta ar fhorbairt táirgí agus seirbhísí.
 – Pléigh an dóigh a ndeachaigh aipeanna meán sóisialta ar nós Facebook agus Twitter i bhfeidhm ar an 
ráchairt atá ar chinn scríbe áitiúla agus náisiúnta.

 – Mínigh an dóigh a dtiocfadh le tráchtanna deimhneacha agus diúltacha ar na meáin shóisialta nó ar 
raidió nó ar an teilifís dul i bhfeidhm ar eagraíochtaí agus ar chinn scríbe.

• Sainaithin leibhéil athraitheacha an rachmais agus na fáthanna a bhfuil leibhéil níos airde 
d’ioncam indiúscartha ag daoine anois.

 – Pléigh gnéithe dearfacha agus diúltacha den dóigh ar athraigh saol na hoibre, lena n-áirítear:
◊ laethanta saoire;
◊ aois dul ar scor;
◊ pinsin; agus
◊ cúlu an gheilleagair.
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 – Déan suirbhé vótála ar na rudaí a mbímid ag dúil leo ó eagraíochtaí a chuireann seirbhísí agus táirgí ar 
fáil sa tionscal.

 – Pléigh an dóigh a mbíonn daoine ag dúil le níos mó de réir mar a ardaíonn praghsanna táirgí agus 
seirbhísí.

• Scrúdaigh cad é atá i gceist le stíl shláintiúil mhaireachtála agus fiosraigh dearcthaí na ndaoine atá 
ag iarraidh seirbhísí agus táirgí le sláinte agus folláine a spreagadh a chur ar fáil.

 Tabhair cuireadh do chainteoir ó ionad sláinte leis na táirgí agus seirbhísí is mó is dócha go spreagfaidh 
siad daoine le bheith páirteach i stíl shláintiúil mhaireachtála agus i bhfolláine a phlé.

• Scrúdaigh treochtaí atá faoi thionchar ag ceiliúrán agus gradaim an tionscail.
 – Thiocfadh le daltaí ceiliúrán dá gcuid féin a aithint agus a mhíniú cén dóigh a raibh tionchar ag an 
cheiliúrán sin ar athrú ar an tionscal.

 – Fiosraigh réimse na ngradam tionscail don fhóillíocht, don taisteal agus don turasóireacht agus 
measúnaigh cad é an tionchar a bhí acu seo maidir le táirgí nó seirbhísí nua nó feabhsaithe a fhorbairt.

• D’fhéadfaí na rudaí seo a phlé:
 – Tairbhí seiceáil isteach ar líne do:
◊ Thionscal na n-aerlínte
◊ Óstán a bhíonn ag freastal ar aíonna gnó, den chuid is mó
◊ Óstán aerfoirt amhail an Sofitel ag Aerfort Gatwick (Críochfort Thuaidh)

 – Cad chuige a socródh óstán fíorghalánta 5 réalta ar nós an Al Bustan Palace in Muscat (Fíor 15) gan 
seiceáil ar líne a thabhairt isteach dá n-aíonna?

 

Fíor 15: The Al Bustan Palace, óstán de chuid Ritz-Carlton in Muscat, Oman

Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

 – Cad é mar a théann sé chun tairbhe do dhuine atá ag cur lóistín ar fáil bheith ina bhall den Tourism NI 
Quality Grading Scheme? (Scéim Ghrádála Dearbhú Caighdeán Tourism NI).

 – Déan staidéar ar Fhíor 4. Cé acu seirbhísí a mbeadh aoi ag seiceáil isteach in óstán a bhfuil an phlaic seo 
air ag dúil lena bhfáil?

 – Cad é mar a théann sé chun tairbhe don tionscal áitiúil fóillíochta, taistil agus turasóireachta go 
ndéantar Game of Thrones a scannánú in áiteanna i dTuaisceart Éireann ar nós The Dark Hedges (féach 
Fíor 6).

• Ceacht sreabhchairte le fiosrú a dhéanamh ar na dóigheanna a mbíonn an teicneolaíocht ag tacú le 
tionscal na fóillíochta, an taistil agus na turasóireachta agus anailís a dhéanamh orthu.

 Tabhair cuireadh d’aoichainteoirí ó shaoráid fóillíochta agus ó ghníómhaire taistil na mórshráide teacht 
agus a mhíniú cad é mar a úsáidtear teicneolaíocht ina n-eagraíochtaí féin agus iad ag plé le custaiméirí. 
Ba chóir d’fhoghlaimeoirí a rogha féin d’eagraíochta a roghnú agus an fhaisnéis ó na cainteoirí a úsáid le 
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‘sreabhchairteanna’ a chruthú ina n-úsáidtear an teicneolaíocht i gcur in áirithe taistil agus fóillíochta, 
a léiríonn gur tháinig sí i gcomharbas ar chineálacha eile teagmhála leis an chustaiméir. Ba chóir 
d’fhoghlaimeoirí breithiúnais a dhéanamh faoi éifeachtúlacht na teicneolaíochta do chustaiméirí agus 
don eagraíocht araon.

• Na huirlisí teicneolaíochta a shainaithint.
 D’fhéadfaí buneolas a thabhairt do dhaltaí maidir le tairbhí na teicneolaíochta ó pheirspictíocht an 

chustaiméara agus na heagraíochta araon. Thiocfadh le múinteoir breac-chuntas a thabhairt ar réimse na 
ngaireas teicneolaíochta a úsáideann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta le freastal ar a 
riachtanais féin agus ar riachtanais an chustaiméara.

 I bhFíor 16, feictear port fuaime ar bhád pléisiúir ag seoladh ar Loch Mälaren, Stócólm. Cuireann an 
turasóir na cluasáin isteach agus socraíonn an cainéal agus airde na fuaime mar is gá.

 – Sainaithin na teangacha atá ar fáil do thurasóirí.
 – Smaoinigh ar cé chomh inrochtana atá na treoracha don treoraí seo.
 – Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an tseirbhís seo do chomhlacht na mbád 
agus don turasóir araon.

 

Fíor 16: Port fuaime d’fhéintreoraí ar bhád pléisiúir ag seoladh ar Loch Mälaren, Stócólm

Íomhá © Margaret McMullan, CCEA
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