Gestão e Localização Avançada de Frotas

A Gestão e Localização Avançada de Frotas não é fácil.
Manter o controlo de veículos e bens, bem como a recolha de dados
precisos para avaliar a eficácia da frota é um desafio para muitos
gestores.
As soluções TekFrota permitem uma fácil localização de veículos e a
monitorização do comportamento do motorista, obtendo uma visão
global e transparente da atividade da frota.

Onde e como
estão os seus
veículos, agora?

Características
Gestão integrada de serviços e rotas da frota
Gestão da frota em tempo real – localização e estado do veículo no mapa
Análises e relatórios de rotas, paragens, velocidades, tempos de condução, ...
Histórico de rotas no mapa
Definição de geo-zonas
Definição de pontos de interesse
Definição de períodos laborais para uso da viatura
Notificações e alarmes para:
Velocidades,
Uso indevido,
Chegada a um ponto de interesse,
...
Envio de notificações e alarmes
Gráficos do dia e de atividade
Criação de frotas / Grupos e sub-frotas / sub-grupos

Benefícios
PARA A EMPRESA

Aumento da qualidade dos serviços prestados
Métricas precisas sobre a qualidade dos serviços
prestados
Menos reclamações e litígios associados a
intervenções no terreno
Controlo de custos
Aumento da produtividade
Melhor gestão da atividade diária
Maior rapidez de resposta às solicitações dos
clientes, fornecedores e parceiros

PARA AS EQUIPAS NO TERRENO
Redução dos tempos das tarefas e deslocações
Aumento do conforto, qualidade e segurança no
trabalho
Implementação de programas de incentivo à
condução eficiente
Contacto permanente com os serviços centrais

MAIS POUPANÇA

Poupe em combustíveis, manutenção e
comunicações
Faturação antecipada

MAIS PRODUTIVIDADE

Melhor gestão da frota e dos recursos
Facilitar o planeamento
Cumprimento de prazos
Servir mais clientes com menos recursos
Melhor serviço aos clientes
Mais vendas

MAIS SEGURANÇA

Protecção e auxilio aos condutores
Controlo dos ciclos de manutenção dos
veículos
Condução mais segura
Potencia recuperação de viaturas roubadas

Soluções Integradas
Escolas de condução
Transportes Públicos
Transporte de Doentes e Emergência
Veiculos Transporte Oil & Gas

Construção Civil
Proteção Civil
Transporte de Resíduos
Bombeiros
Táxis

info@tecnologiasimaginadas.com

