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O Produto 



Gestão de tarefas para equipas distribuídas pelo terreno 
 

-  Dashboard (visão geral do dia, métricas de produtividade e condução em tempo real, 

localizações em tempo real) 

-  Analytics (relatórios personalizados) 

-  Viagens (eventos de condução, rotas, telemetria) 

-  Recursos Humanos (gestão de funcionários e horários) 

-  Veículos (gestão de veículos e despesas) 

-  Projectos (gestão de projectos operacionais) 

-  Tarefas (gestão de tarefas, importação de tarefas, planeamento manual e automático/óptimo de 

tarefas) 

-  Grupos (genéricos, hierárquicos, geográficos, etc.) 

-  Localizações (sede, utilizadores, armazéns, etc.) 

-  Materiais (gestão de materiais) 

-  Notificações (notificações de alterações nos projectos) 

 

O Produto – Visão geral 



Visibilidade em tempo real dos 
funcionários e execução das suas 
tarefas 

+ visibilidade + eficiência 
Optimização no planeamento das tarefas e 

gestão de equipas em tempo real 

As equipas usam a aplicação móvel 
para realizar as tarefas planeadas e 
recolher evidências 

+ mobilidade + produtividade 
Medição do desempenho e grau de 

execução de tarefas por funcionários e 
equipas em tempo real 

O Produto - Benefícios 



Plataforma Web de 
gestão e planeamento 
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Web, cloud-based 

Solução Front-End solution com dashboards personalizados: 
 

•  Localização de elementos da equipa, veículos e tarefas 

•  Atribuição de tarefas e planeamento automático  

•  Acesso às evidências recolhidas durante a execução das tarefas 

•  Medição e acompanhamento da produtividade dos funcionários 

•  Coaching de condução de veículos 

•  Promoção da economia e da segurança na estrada  

•  Controlo de custos 

Plataforma Web – Funcionalidades principais 



Autenticação através de email e password 

Plataforma Web - Login 



Sumário da actividade diária, em tempo real 

Plataforma Web – Dashboard 



Mapa com a localização das tarefas 

Plataforma Web – Dashboard 



Detalhe da tarefa no dashboard 

Plataforma Web – Dashboard 



Plataforma Web – Analytics 
Relatórios personalizados 



Guardar e exportar relatórios 

Plataforma Web – Analytics 



Lista de viagens e correspondentes scores de condução. 

Plataforma Web – Viagens 



Detalhe da viagem, progresso da segurança e economia ao longo da estrada 

Plataforma Web – Viagens 



Contactos, horários 

Plataforma Web – Recursos Humanos 



Métricas detalhadas por utilizador 

Plataforma Web – Recursos Humanos 



Criação de competências personalizadas para os funcionários 

Plataforma Web – Recursos Humanos 



Estado (disponível / não disponível), distância e tempo em viagem, despesas 

Plataforma Web – Veículos 



Detalhes, emissões de CO2, custos, despesas e última localização registrada 

Plataforma Web – Veículos 



Criação de tipos de veículos personalizados e suas capacidades 

Plataforma Web – Veículos 



Lista de Projectos 

Plataforma Web – Projectos 



Detalhes do projecto 

Plataforma Web – Projectos 



Adição de materiais e anexos a projectos 

Plataforma Web – Projectos 



Plataforma Web – Projectos 
Criação de tipos de projectos e macrotarefas (grupos de tarefas)  



Estado das tarefas, hora de chegada estimada, hora de chegada registada, 
detalhes 

Plataforma Web – Tarefas 



Visualização de evidências recolhidas durante a execução das tarefas 

Plataforma Web – Tarefas 



Importação de tarefas através de ficheiro, download de ficheiro modelo em 
formato XLS 

Plataforma Web – Tarefas 



Adição de tarefas de forma manual 

Plataforma Web – Tarefas 



Criação de tipos de tarefas, personalização de parâmetros para o planeamento 
automático (duração de tarefas, tolerância e localização de saída/chegada) 

Plataforma Web – Tarefas 



Planeamento automático de tarefas 

Atribuição automática de tarefas, de 
acordo com vários requisitos: 
 
•  Área geográfica 
•  Competências (skills) 
•  Volume e tipo de carga 
•  Janela de execução (horas) 
•  Duração de serviços 
•  Localização do funcionário e do 

grupo 

Atribuição automática Optimização de rotas 
Minimização dos custos de transporte 

Optimizando as rotas e a distribuição de tarefas 
Obtenção dos custos estimados para as rotas e 

planos diários 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



Planeamento automático de tarefas 

1)  Lista de todas as 
tarefas do dia, 
seleccionar 

2)  Lista dos utilizadores 
que têm tarefas 
atribuídas  

3)  Adicionar / Ver 
paragens obrigatórias 

4)  Exportar tarefas 

1 

2 

3 Legenda: 4 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



1)  Seleccione as tarefas 
que quer optimizar 

2)  Carregue em 
“Optimizar” 

3)  Será aberta uma janela 
de planeamento (ver 
página seguinte) 

 

Passo 1: 

1 

2 

Planeamento automático de tarefas 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



Passo 2: 
1)  Seleccionar opções de 

optimização (detalhes 
na página seguinte) 

2)  Carregue em 
“Optimizar” 1 

2 

Planeamento automático de tarefas 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Opções relacionadas com os recursos humanos: 

1)  Optimização utilizando todos os funcionários ou apenas os 
seleccionados (na lista)  

2)  Optimização utilizando os funcionários de todos os grupos ou apenas 
os funcionários do grupo seleccionado.  

3)  Remover (ou não) a pausa horária para todos os funcionários  
4)  Adicionar tempo extra no início do horário para todos os funcionários 

(no dia seleccionado podem começar a trabalhar ‘n’ horas mais cedo)  
5)  Adicionar tempo extra no fim do horário para todos os funcionários 

(no dia seleccionado podem trabalhar até ‘n’ horas mais tarde) 
Opções relacionadas com a optimização de tarefas : 
6)  Optimização utilizando as atribuições existentes ou mantendo as 

atribuições existentes e as horas estimadas (apenas são adicionadas 
as novas tarefas) ou, ainda, optimização de tudo (as atribuições ou 
horas estimadas podem ser modificadas para uma solução melhor) 

7)  Optimização garantindo que apenas são utilizados funcionários do 
grupo da tarefa  

Legenda: 
Planeamento automático de tarefas 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



Passo 3: 
1)  Lista de tarefas após a 

optimização 

2)  Detalhes de 
optimização das 
tarefas 

1 

2 

Successfully optimized 
task 

Manually inserted task 
(to be optimized) 

Could not optimize this 
task 

Foi posível optimizar a tarefa. 
cada tarefa tem data estimada, 
utilizador e um veículo. 

Não foi possível adicionar a 
tarefa à rota. 
Causas possíveis: 
•  Falta de recursos/veículos 
•  Impossível cumprir horários 
•  Impossível cumprir carga 

Tarefa inserida manualmente. 
Não foi optimizada ainda. 

Planeamento automático de tarefas 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



1)  Visualização da 
atribuição das tarefas e 
da ordem com que 
serão realizadas 

2)  Custos estimados 

3)  Ajuste manual da 
localização e da ordem 
das tarefas, por drag 
and drop 

4)  Atribuição de tarefas a 
outro utilizador, por 
drag and drop 

Passo 4: 

1 

2 

3 

4 

Planeamento automático de tarefas 

Plataforma Web – Planeamento de tarefas 



Local, produtividade e importação de grupos através de ficheiro 

Plataforma Web – Grupos 



Endereços, contactos, localização no mapa via geocoding e ajustamento 
manual da localização 

Plataforma Web – Locais 



Plataforma Web – Materiais 
Lista de materiais por nome e unidade 



Plataforma Web – Materiais 
Adicionar unidades personalizadas de materiais 



Plataforma Web – Notificações 
Receba notificações relacionadas com as alterações aos projectos 



Aplicação Móvel 



44	

Aplicação Móvel - Funcionalidades principais 
Aplicação Móvel (iOS e Android) 

Aplicação para funcionários:  
 

•  Lista de tarefas, detalhes da tarefa actual 

•  Ir para a próxima tarefa 

•  Controlar modos “Em trabalho” e “Guardar viagens“ 

•  Modificar e acompanhar estado de tarefas 

•  Recolher evidências no local da tarefa 

•  Obter feedback da segurança e economia na condução (em rota) 



Dashboard com a visão geral das tarefas do dia, tarefa actual, detalhes da 
tarefa actual, modos em trabalho e guardar viagens 

Aplicação Móvel – Dashboard 

Notas: 
1)  Se “Em trabalho” estiver activo, 

o utilizador envia em tempo 
real a sua posição para a 
empresa. Se “Gravar viagens” 
estiver também activo, as 
viagens realizadas pelo 
utilizador são guardadas no 
servidor. 

2)  O utilizador pode apenas 
modificar o estado da tarefa se 
“Em trabalho” estiver activo. 



Seleccionar veículo 

Aplicação Móvel – Guardar Viagens 



Lista de todas as tarefas (visão diária, modo calendário) 

Aplicação Móvel – Tarefas 



Detalhes da tarefa actual, marcação de chegada ao local, adição de 
evidências e materiais à tarefa, visualização de anexos 

Aplicação Móvel – Detalhes da tarefa 



Iniciar, suspender e terminar uma tarefa 

Aplicação Móvel – Fluxo da tarefa 



Terminar tarefa (indicar como completa ou não completa, adicionar notas à tarefa) 

Aplicação Móvel – Fluxo da tarefa 



Adicionar materiais à tarefa 

Aplicação Móvel – Materiais 



Visualizar anexos da tarefa 

Aplicação Móvel – Anexos 



Usar o dispositivo móvel para recolher e adicionar evidências à tarefa (fotos, 
assinaturas, NFC tags, QR codes e BAR codes) 

Aplicação Móvel– Evidências 



Informação de segurança e economia 

Aplicação Móvel – Condução 



Adicionar diferentes tipos de despesas ao veículo 

Aplicação Móvel – Despesas 



Aplicação Móvel – Preferências 
Personalizar o formato da data e hora 



Específicações 
técnicas 



Modo Online 
Comunicações 3G/4G e Wi-Fi 
Tarefas em tempo real 
Rotas e informação de condução em tempo real 
Análise de negócio e KPIs em tempo real 
Localizações em tempo real 
Navegação (com a aplicação movél) 

Modos móveis 

Consumo de dados (estimativa) 
Perfil do utilizador (modo online):  
8 horas de condução 
20 tarefas 
Duas evidências (fotos) por tarefa 
Total: 4,8 MB/dia ou 146,8 MB/mês 

Equipamento e informação 

Modo Offline 

Sem dados móveis (3G/4G) 
Estado das tarefas é actualizado quando se obtém rede 
Informação das rotas é actualizada quando se obtém rede 
KPIs actualizados no fim 

Equipamento compatível 

Solução baseada na Cloud 
Aplicação móvel Android: qualquer Android com GPS (NFC e 
giroscópio são opcionais)  
Aplicação móvel iOS: qualquer iPhone 



Contactos 

+351 239 704 417  

info@driviantasks.com 

Sentilant - Consultoria e Inovação 
Instituto Pedro Nunes, Incubadora de Empresas 
3030-199 Coimbra, Portugal 
 


