SOLUÇÃO COMPLETA PARA
GESTÃO, PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE FROTAS.
Aumente a disponibilidade, reduza e controle os custos de sua frota.
Obtenha respostas rápidas e precisas para a tomada de decisões com o sistema GPM Frota.

Controle de Manutenção e Locações

Acesso App/Web

• Controle os planos de manutenções preventivo, preditivo e
corretivo;
• Lance as ordens de serviços via aplicativo ou web;
• Receba relatórios automáticos por e-mail: veículos com
manutenções vencidas, autorização de manutenção, custos com
manutenções;
• Controle a solicitação de compra e saldos das peças;
• Obtenha painéis com custos por: centro de custo,
condutor/motorista, veículo, fornecedor, coordenador, tipo de
manutenção;
• Controle todos os custos com locações de veículos;

• Monitore a frota de qualquer lugar: pelo celular, tablet ou
notebook;

Controle de Combustível
• Importe todos seus dados dos principais sistemas legados
utilizado no Brasil: Goodcard®, Ecofrotas®;
• Controle as solicitações de abastecimento;
• Compare os gastos reais com os previstos;
• Receba alertas de possíveis desvio de combustível;
• Obtenha painel com ranking por: condutor/motorista, veículo,
posto, centro de custro, coordenador, etc;

Rastreamento Veicular
• Visualize a localização dos veículos no mapa em tempo real;
• Configure cercas virtuais e seja avisado quando seu veículo entrar
ou sair dela;
• Monitore seus veículos de qualquer lugar: pelo celular, tablet ou
notebook;
• Receba relatórios automáticos por e-mail: excesso de velocidade,
ociosidade, distância percorrida, desvio de rota ou eventos de não
conformidade nos rastreadores;

Checklist Inspeção Veicular
• Realize as inspeções veiculares com perguntas e respostas
totalmente customizadas pelo usuário;
• Lance via aparelho mobile (online e offline) ou pela web;
• Obtenha evidências, tais como: fotos, coordenadas;
(geolocalização), assinaturas, deslocamento;
• Receba alerta automático por e-mail por não conformidades
apontadas pelos usuários;

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

(85) 3275.5040

Controle de Pneus
• Compare a durabilidade do pneu considerando os prazos
informados pelos fabricantes;
• Controle a vida útil do pneu: alertas automáticos via e-mail no
caso de pneus avariados;
• Localize cada pneu por número de série (marca de fogo);
• Controle as movimentações, rodízios, inspeções e demais
atividades;

Controle de Documentos e Multas
• Digitalize todos os documentos relacionados aos veículos;
• Controle os vencimentos e pagamentos de multas, IPVA, seguro,
A.E.T.;
• Integre com contas a pagar;
• Controle os acidentes, incidentes e roubos. Identifique as causas
e envolvidos;

Notificações administrativas
• Receba relatórios automáticos por e-mail: gastos com
manutenções, locações, serviços pulverizadas (lavagens,
borracharias,etc);
• Receba notificações de desvio de rota (cerca eletrônica), troca de
peças antes do prazo previsto, não conformidade apontadas nas
inspeções veiculares, documentos vencidos;

Principais diferenciais
Atende aos mais altos requisitos de segurança da informação:
• 9 anos de existência;
• 35 grandes clientes;
• 4.639 veículos/equipes cadastradas no GPM;
• 1.006.831.293 registros trafegados;
• 86.350.384 KM rodados pelas equipes;
• 43.780 serviços executados por dia;
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