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O QUE É?

O QUE É?

O que é?
É um sistema de gestão de frota com localização em tempo real aplicável a
todo o tipo de veículos ou meios transportáveis, com recurso a tecnologia
GPS e GSM. A localização dos veículos em tempo real significa dispor de mais
informação relevante para gerir, controlar e atuar sobre a sua utilização com
grandes ganhos de eficiência e de rapidez de resposta.
O Quatenus Fleet Express assegura objetivos centrados na conformidade, no
controlo, na eficiência e da responsabilização dos utilizadores dos veículos.

AJUDA QUEM?

RESOLVE O QUÊ?

Ajuda quem?
Destina-se a empresas cujo perfil se enquadra nas seguintes principais
características:


Componente de negócio eminentemente alicerçado no transporte de
mercadorias, movimentação de equipas comerciais e de assistência a
clientes, serviço de entregas diárias, serviços de entregas a pedido



Negócio de pequena e média dimensão, isto é, frota de veículos e de
meios transportáveis até 20 unidades;



Necessidades de gestão comercial eminentemente alicerçadas no
controlo de custos, isto é, custos de viagem, custos de manutenção,
custos de portagens e estacionamentos, custos por viatura, custos por
Km, custos associados a perfil de utilização dos veículos;



Necessidades de estruturar e planear a capacidade de resposta às
solicitações do negócio que exigem a mobilização de veículos e de
meios transportáveis;



Necessidade de definir políticas e regulamentos aplicáveis à utilização
dos veículos e meios transportáveis.

Em particular:


Direção de Frota de Transporte de Mercadorias



Direção de Operações de Logística e de Entregas



Direção Administrativa e Financeira



Direção Comercial e de Vendas



Direção de Operações de “Field Services”
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Resolve o quê?
O Quatenus Fleet Express, ajuda a resolver problemas, a ultrapassar
obstáculos organizacionais (cultura e processos) e a reduzir a complexidade
da gestão operacional, com vista a assegurar objetivos associados aos
seguintes pilares de gestão:

Pilares da Conformidade, Controlo, Eficiência e
Responsabilização


Domine os principais fatores que influenciam os custos associados à
utilização dos meios de transporte afetos diretamente à atividade
económica, bem como também, em relação aos veículos de
colaboradores de utilização mista, particular e profissional;



Processe toda a informação operacional de atividade de negócio e de
utilização particular dos veículos de forma automática, transparente,
rápida e fidedigna, fatores estes, cruciais para a credibilização das
novas práticas e de aceitação por parte de todos;



Atue proactivamente em tempo real junto dos condutores de forma a
sensibilizá-los para o cumprimento de boas práticas de utilização dos
veículos;



Defina e implemente uma política e regulamentos de utilização dos
meios de transporte e estabeleça cartas de compromisso de regalias e
deveres entre as partes.

Conformidade, Controlo, Eficiência e Responsabilização
o que
desconhece, …

…, o que precisa de saber… informação crítica em
tempo real, que permita agir rapidamente:

Onde está o
veículo (no
cliente; no
estaleiro; no
parque; em
circulação)?

Está imobilizado e sem ocupação; está reservado para
tarefas planeadas; está em viagem, em serviço; acabou
um serviço e é o veículo mais próximo dum cliente; o
veículo está para além do perímetro autorizado.

RESOLVE O QUÊ?

Conformidade, Controlo, Eficiência e Responsabilização
o que
desconhece, …

…, o que precisa de saber… informação crítica em
tempo real, que permita agir rapidamente:

Como está
sendo utilizado
o veículo e que
incidentes?

Padrões e limites de velocidade; padrões e limites de
aceleração; padrões e limites de incidentes; ocorrência
de travagens abruptas; consumos específicos pontuais
excessivos

Quanto custa a
utilização do
veículo?

Padrões e limites de consumo de combustível; padrões
e limites de custos de manutenção; padrões de
sinistralidade (com impacto nos prémios de seguro)

O que
comunicar
proactivamente
com o
condutor?

Alarmes de tentativa de furto do veículo; alarmes de
condução excessivamente “desportiva”.

Qual a atitude
de condução
dos condutores
de veículos?

Padrões e desvios de bons comportamentos de
condução; impacto forte na criação de cultura de maior
responsabilidade. Pela via da comunicação em tempo
real de alertas de chamadas de atenção, constituem
elementos eficazes de sensibilização para as boas
práticas.
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Resolve como?
Funções e
Responsabilidades

Meios cruciais disponíveis automaticamente

Gestão Global da Frota

Disponibilização de indicadores;
disponibilização de painéis de indicadores;
listagens de rankings; listagens de exceções;
listagens de padrões.

Planeamento, Gestão e
Controlo Operacional da
Frota

Listagens de exceções; relatórios diários das
operações e dos serviços concretizados;
relatórios de desvios; relatórios de alarmes;
relatórios de custos de viagem; relatório de
custos por veículo; relatório de veículos
ocupados, veículos não utilizados.

Execução das Operações

Relatórios de atividade realizada; relatório de
documentação processada e de tarefas
realizadas, por exemplo, guias de remessa,
recebimentos, autos de entrega, despesas de
viagem (abastecimentos, portagens,
estacionamentos, alimentação).

Obs: Análises através de motor de BI integrado na solução: com informação
detalhada das atividades, das ocorrências e de factos mais relevantes para
análise de negócio.

UM ACTIVO
ECONÓMICO
COM VALOR!
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Um Activo económico com valor!
Ganhos e Benefícios
Por Área de
Responsabilidade

Ganhos
Redução do “Opex”. Disponibilização do serviço
Quatenus Fleet Express, na modalidade SaaS.

Corporate
(Investimento em
Inovação
Tecnológica LBS)

Investimento a custos marginais e risco reduzido,
com a disponibilização do serviço sem custos iniciais
de infraestrutura nem de licenciamento de software.
Retorno entre 6 a 12 meses.
Rapidez de instalação dos dispositivos tecnológicos e
do “setup” da solução que é efetuado remotamente
via portal da internet. “Quick wins”, acesso desde
logo a dados operacionais em tempo real sobre a
sua frota.


Gestão total da frota:
o

(1) Veículos; (2) Condutores; (3)
Documentação; (4) Aquisição; (5) Renting; (6)
Pneus; (7) Seguros; (8) Contratos com clientes;

Gestão Global da
Frota
(diversos
“dashboards”
disponíveis para o
fim específico, 5+)

(9) Transportadoras, etc.


Controlo Online de Custos e Despesas por
viatura, recurso, centro de custo;



Melhor gestão do negócio de transporte/serviço
com interligação Dispatcher;



Multiempresa (permite a gestão integrada da
frota do Grupo dentro do mesmo repositório);



Previsão / Orçamentação de alterações;

Melhor gestão do plano de manutenção
prevista/corretiva (menos downtime);

UM ACTIVO ECONÓMICO COM VALOR!

Por Área de
Responsabilidade

Ganhos
Definição de políticas de utilização dos meios
transportáveis e de veículos, quer de utilização
profissional quer, de uso particular, promovendo
uma cultura de maior responsabilização sobre a
utilização dos mesmos.
Análise de indicadores, de ranking de níveis
desempenhos, de níveis de utilização, de custos de
manutenção.
Análise de indicadores, de ranking de custos
operacionais de viagem dos veículos, portagens,
abastecimentos, parqueamento.
Visualização Georreferenciada global do negócio, em
particular, localização das seguintes entidades, entre
outras: (1) Frota; (2) Clientes; (3) Prospects; (4)
Fornecedores; (5) Entidades; (6) Vendas

Planeamento,
Gestão e Controlo
Operacional de
veículos e meios
transportáveis
(diversos
“dashboards”
disponíveis para o
fim específico, 15+)

Dados em tempo real acerca:


Da localização de viaturas; das viagens, pontos
de paragens, estado dos veículos



Dos eventos/alarmes configuráveis por atividade
(E-mail/SMS, por exemplo em caso de excesso de
velocidade, paragem de viatura, acelerações,
saída de zona pré-definida, etc);

Capacidade de atuação rápida e em cima do
acontecimento, corrigindo e adaptando o plano de
ação, com base na análise de desvios de indicadores
operacionais relativos aos veículos no terreno.

UM ACTIVO ECONÓMICO COM VALOR!

Por Área de
Responsabilidade

Ganhos



Registos facilmente atualizados de viaturas e
respetivos condutores



Criação de geo-entidades / Marcos (ex: clientes
cuja localização é pré-definida no sistema,
constituindo-se num marco georreferenciado)

Criação de geo-áreas / geofence (alarmes com
entrada e saídas de áreas pré-definidas por onde a
viatura pode circular).
Execução das
Operações no
Terreno
(diversos
“dashboards”
disponíveis para o
fim específico, 5+)

Gestão
Financeira,
Contabilística e
de Recursos
Humanos

Gestão das
Tecnologias e
Serviços TI

Registo automático e em tempo real das operações
e das ocorrências associadas às viagens e com
informação georreferenciada. Tarefas burocráticas
mais facilitadas e executadas com maior segurança.
Maior capacidade de aprendizagem e de melhoria
da sua capacidade de execução, tendo como padrão
de comparação os indicadores dos demais colegas
seus. Sou um funcionário exemplar.
Dados atualizados de colaboradores habilitados
para a utilização dos veículos, dados dos
profissionais condutores (cartas, seguros)
Processamento automático de mapas de custos e de
despesas associadas à utilização dos veículos a
debitar aos colaboradores
Tarefa de gestão das TI, totalmente mais facilitada e
muito menos onerosa no que concerne à
disponibilidade da infraestrutura tecnológica e das
aplicações, porque o contrato é SaaS.
O risco de investimento em tecnologia está
totalmente do lado do provedor do serviço de LBS.

UM ACTIVO ECONÓMICO COM VALOR!

Justificação do Investimento no Quatenus Fleet Express


Poupança potencial por veículo e por semana, num total de € 14,5:
o

€ 4,1 de redução de custos administrativos, com a
disponibilização de provas de que o serviço foi efetuado;

o

€ 6,5 de redução de custos em combustível, com a
colocação do colaborador mais próximo do cliente;

o

€ 3,9 de redução de custos administrativos, por via do
processamento eletrónico dos documentos de entrega.

Se considerarmos uma frota constituída de 20 (vinte) veículos, estimamos um
ganho potencial de redução de custos de € 1.160 mensalmente, montante
este, ao seu alcance e sem risco, com a contratualização de serviços SaaS da
Quatenus Fleet Express.

INOVAÇÃO
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AJUDA –O A
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BARREIRAS

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AJUDA-O A CRESCER SEM
BARREIRAS

Inovação Tecnológica ajuda-o a crescer
sem barreiras
Através do Motor do QUATENUS


LBS Engine : Localização Global (GPS) / Regional (GSM) e
Local/Instalações (Rfid);



Arquitetura multitask, multi-tiered , multicpu, loadbalancing, escalável;



Última tecnologia Microsoft : acesso a partir de qualquer PC, Web,
PDA ou SMS;



Acesso a dados partir de interfaces webservices standard (leitura e
escrita);



Motor Gráfico Web Especifico Quatenus QGUI® , Multi-janela / 3D /
Layers (browser nova geração);



Motor de mapas Qmaps®, suporte para vários fornecedores de
cartografia até ao nível da planta e em3D;



Hardware GPS de última geração com bateria e sensor 3D de
movimento;



Sistema de eventos ilimitado e dinâmico configurável pelo utilizador.

Através da Arquitetura do QUATENUS


Extensibilidade de âmbito:
Possibilidade de gerir outros tipos de ativos para além dos veículos,
dentro da mesma plataforma tecnológica (ex. telemóveis, portáteis,
placas 3G, etc)



Escalabilidade tecnológica:
Possibilidade de fazer a gestão via telemóvel dentro da mesma
plataforma tecnológica (com aplicação Web Mobile)



Adaptabilidade:
Sistema totalmente flexível, multi-idioma, multi-moeda, multi-base de
dados, multi-organização;

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AJUDA-O A CRESCER SEM
BARREIRAS
Framework de desenvolvimento (SDK) com personalização às
necessidades do cliente:



o

Personalização do interface á imagem do cliente;

o

Criação de campos de utilizador;

o

Relatórios dinâmicos, motor de BI configurável;

Integrabilidade:
Plataforma 100% configurável com interfaces abertos para maior
facilidade de integração de dados com outros sistemas de gestão da
empresa (ERP)



Interoperabilidade:
Possibilidade de acesso a dados partir de interfaces “webservices”
standard (leitura e escrita) (sistema de encomendas; guias de
remessa; pagamentos e recebimentos; POS)



Segurança e proteção de dados:
Segurança e confidencialidade de dados (configuração de níveis de
permissão de acesso à informação);
Proteção da visualização da localização de determinados ativos
sensíveis (VipUser), embora monitorização e informação sejam
armazenadas e processadas para análise.



Relevância:
Histórico de informação de 5 anos.

