gestão e localização de frotas

Nome Condutor: Carlos
Localização: Porto
Km Percorridos: 298 Km
Velocidade: 120 Km/hora
Temperatura da Carga: 18º
Marcos: 1 - 7 - 97
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TELLUSMATER

TELLUSMATER, S.A.

Constituída em 2007 e sedeada em Vila Nova de Gaia, a TELLUS MATER,
S.A. é uma empresa portuguesa de capital nacional cujo principal
objetivo é a disponibilização de soluções tecnologicamente avançadas,
fortemente inovadoras e de excelente qualidade, apresentando-se como
geradora de valor para os seus clientes.
O nosso core business está ligado à conceção e desenvolvimento de
hardware e software, soluções de engenharia, gestão e localização de
frotas (TFleet) e soluções de iluminação LED (TLight).
Somos uma empresa de R&D (Research and Development), composta
por uma equipa multidisciplinar de elevado know-how e reconhecidos
como um dos principais players na nossa área de atuação, estando
apostados na investigação de soluções de vanguarda como resposta aos
desafios constantes do mercado.
Temos vindo a receber vários prémios de incidência tecnológica e somos
já possuidores de diversas patentes registadas no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.

“together for a better future”
TELLUSMATER, S.A.
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O QUE É?

O QUE É? ?
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Num mundo cada vez mais globalizado, o
sucesso de uma organização traduz-se na
capacidade de gerir todas as variáveis do
negócio de forma eficiente.

aplicadas às mais diversas áreas permitiu
criar um produto diferenciador, de
excelente qualidade a um valor muito
competitivo.

A qualidade de serviço, os tempos de resposta e
a orientação para o cliente, apoiados em
soluções tecnologicamente avançadas como o
TFleet, permitirão a redução de custos
operacionais, aumento da produtividade e o
consequente retorno célere do investimento.

Estamos em condições de garantir aos nossos
clientes que, sem qualquer custo adicional,
terão à disposição atualizações periódicas de
um sistema avançado de gestão e localização
de frotas que não se limita às funcionalidades
mais comummente utilizadas, mas sim a uma
ferramenta
em
constante
evolução,
fundamentada nas sugestões dos nossos
utilizadores e nas necessidades do mercado
identificadas pela Tellusmater.

A vasta experiência demonstrada pela
Tellusmater
na
investigação
e
desenvolvimento de soluções tecnológicas

O TFleet é um sistema avançado de gestão e
localização de frotas baseado em tecnologia
GPS e GSM/GPRS que possibilita, entre outros, a
poupança de combustível, a manutenção de viaturas
e a monitorização de percursos, permitindo ao gestor
de frota uma visão global, em tempo real, da
utilização dos veículos, resultando estas faculdades
num aumento exponencial da produtividade,
margens de lucro e qualidade de serviço prestado.
Para além da clara vantagem na relação custo vs.
benefício existem igualmente variáveis que não são
contabilizadas de forma direta nem percetíveis sem o
auxílio da tecnologia, como por exemplo:
• Qual o custo para uma organização onde os seus
colaboradores não fazem o acompanhamento dos
clientes da forma estipulada, não cumprem prazos de
entrega e optam pelos percursos mais dispendiosos?
• As velocidades recomendadas são cumpridas?
Deslocar-se para clientes a 30 km´s de distância a
120 km/h ou a 100 km/h representa, em termos de
tempo, poucos minutos mas ao nível de consumo de
combustível representa cerca de 1,5L a 2L a mais por
cada 100 km´s.
• Quanto tempo despende a obter e analisar
informação relativa a todos os pressupostos da
gestão eficaz da sua frota?
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COMO FUNCIONA?

COMO FUNCIONA?

i

O TFleet é uma solução multiutilizador disponível via web sem
necessidade de instalação.

GPS

Acedendo a um web browser, tal como o Internet Explorer, os
utilizadores poderão validar a localização dos veículos através do
sistema de mapas bem como verificar um vasto conjunto de
informações valiosas para a gestão de frota.
Para monitorizar cada veículo é colocada de forma impercetível a
unidade TFleet ligada à bateria da viatura. O dispositivo regista
as coordenadas através de um recetor GPS que, por sua vez, as
transmite para o datamart da Tellusmater via GPRS. Os dados
recebidos são imediatamente registados, processados e
analisados de modo a detetar eventuais situações de alarme.

www

GPRS

Datamart

O TFleet permite a parametrização de um conjunto de relatórios
e as respetivas periodicidades de envio. São igualmente definidas
condições de alarme que, logo que se verifiquem, são
apresentadas aos utilizadores possibilitando uma resposta
imediata à ocorrência.
A introdução na aplicação TFleet de todos os custos associados
aos veículos, como combustível, manutenção, seguro,
amortizações, inspeção periódica e imposto de circulação permite
ao gestor de frota ter o total controlo de custos.
De forma simplificada, o TFleet é composto por 3 blocos:

1

2
Equipamento: para instalar na viatura podendo optar-se
pela versão Profissional ou Premium.

3
Servidor de Comunicações: plataforma que comunica
com as diversas viaturas em tempo real, recolhendo
dados e colocando-os no nosso datamart.
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Software de Gestão: trata-se do módulo visível pelo
utilizador que se encontra disponível online, controlado
por login e password, podendo ser acedido a partir de
qualquer dispositivo com acesso à internet.

4

FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES
A aplicação TFleet poderá ser acedida de qualquer dispositivo com
acesso à internet permitindo que o utilizador, mesmo sem
conhecimentos avançados de gestão de frota, perceba em tempo
real o estado dos veículos e tenha ao seu dispor todas as
funcionalidades do sistema:
• Colocação de unidade TFleet totalmente oculta na viatura;
• Sistema de mapas com atualizações regulares;
• Registo de coordenadas através do recetor GPS;
• Localização das viaturas minuto a minuto, estado da ignição,
percursos efetuados, paragens, ralenti e estacionamento;
• Envio de coordenadas e eventos para o datamart da Tellusmater
via GSM/GPRS;
• Relatório de atividade diária da viatura, Km’s efetuados, viagens
realizadas, excessos de velocidade, entrada e saída de área virtual,
registo de início de marcha, paragem e estacionamento;

• Gestão operacional com alertas de amortizações de viaturas,
pagamento de seguros, revisões, inspeções, imposto de circulação e
aferição de tacógrafo;
• Gestão financeira com registo de custos por Km, gráfico de
evolução de custos individuais (por item e por viatura) ou agrupados
(todos os itens por viatura), importação de custos via folha de cálculo
(portagens, abastecimentos, etc.);
• Envio de alarmes automáticos, via e-mail ou SMS, de alteração da
temperatura de carga, entrada ou saída de área virtual, excesso de
velocidade, utilização fora do horário definido;
• Identificação do condutor que se encontra no veículo com
possibilidade de corte ao motor de arranque em caso de condutor
não autorizado;
• Registo de ponto para diversos colaboradores, quer seja condutor

Nome Condutor: Carlos
Localização: Porto
Km Percorridos: 298 Km
Velocidade: 120 Km/hora
Temperatura da Carga: 18º
Marcos: 1 - 7 - 97

ou não, através do registo de início de trabalho e fim de trabalho com
exportação por exemplo em Excel desses registos para importação
em software de gestão;
• Relatório por viatura e por condutor, podendo o mesmo condutor
utilizar diferentes viaturas sendo os dados agrupados por todas as
que utilizou;
• Dispositivo móvel com navegação ponto a ponto e indicação do
percurso, envio e receção de mensagens, pontos de interesse e
localizações de clientes, marcação de serviços urgentes, registo de
pausas, serviços concluídos, por concluir e incidências;
• Exportação de todos os relatórios para formato PDF, XLSX, CSV,
TIFF e MHTML para envio e distribuição.
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BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS
Gestão de Frota mais Eficaz
• Identiﬁcação de oportunidades de redução de
custos, otimização da produtividade e eficiência e
consequente melhoria da qualidade do serviço
prestado;
• Controlo de custos ﬁxos e variáveis por viatura,
podendo estes serem afetos a clientes, produtos,
áreas de negócio ou colaboradores;
• Criação de relatórios específicos para que os
possa obter no formato mais conveniente, online
através do website www.t-fleet.eu ou
recebendo-os de forma automática via e-mail;
• Controlo da performance dos motoristas, como
velocidade, atrasos, desvios de rota, etc.
Redução de Km´s
O controlo das deslocações efetuadas pelas
viaturas, a identificação de utilizações abusivas
tais como o uso fora das horas de expediente ou
desvios de rota desnecessários, permitirá uma
redução efetiva dos quilómetros percorridos por
cada uma.

Diminuição de Consumos
O TFleet regista todos os excessos de velocidade
da viatura. Tendo conhecimento desta
funcionalidade, o condutor é sensibilizado para
uma condução mais responsável.
Conduzir 160 Km/h não consome o mesmo que a
120 Km/h, estando comprovado que não se tem
um ganho de tempo significativo na duração da
viagem. Se conseguirmos economizar 1 litro de
combustível a cada 100 Km´s por viatura,
considerando que a mesma faz por mês 1.000
Km´s estamos, desde logo, a obter uma poupança
de 10 litros, aproximadamente 14€.
O sistema permite ainda a gestão de
abastecimentos, comparando os mesmos com a
localização da viatura de modo a despistar-se
possíveis fraudes.
Menores Custos de Manutenção
Controlando alguns dados com impacto direto nos
custos de manutenção, como a condução
irresponsável, excessos constantes de velocidade,
desvios de rota ou excesso de Km´s, alargaremos
os períodos entre revisões e consequentemente
obteremos uma poupança anual significativa.

Redução de Custos com Comunicações Móveis
Deixa de ser necessário a localização das viaturas
recorrendo a chamadas de voz ou SMS
eliminando-se assim, não só o dinheiro gasto em
comunicações móveis mas também o tempo que
iríamos dispensar a realizá-las.
Planeamento do Negócio mais Eficaz
• Deﬁnição de percursos com base em dados reais
e fiáveis;
• Criação de objetivos a cumprir passando a
monitorização dos mesmos a ser feita de forma
simples e automática;
• Diminuição de tempo afeto à gestão e análise da
frota com recurso a todos os relatórios
disponibilizados pelo TFleet;
• Controlo efetivo da realização de tarefas pelos
colaboradores nas visitas aos clientes, entregas
de material, horários realizados e cumprimento
dos prazos.
Aumento da Qualidade de Serviço
• Poder fazer prova da prestação de um serviço
através da localização GPS;
• Os valores cobrados por serviço serão mais
confiáveis, pois passam a poder ser verificados
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não só os tempos de condução como os tempos
de espera;
• Possibilidade de entrega de relatórios aos
clientes sobre a atividade de uma viatura que
esteve ao seu serviço;
• Os atrasos podem ser detetados e transmitidos
aos clientes em tempo útil bem como a previsão
do tempo de chegada;
• No caso de viaturas que transportam cargas que
necessitem de ser conservadas em frio, a
monitorização da temperatura da carga poderá ser
verificada pelo sistema através da colocação de
um sensor de temperatura;
• Faculdade de veriﬁcar dados de outros sensores,
como intrusão, combustível, tacógrafo, etc.
Maior Segurança
Não sendo o principal objetivo do sistema este
não deixa de ser uma solução de segurança,
permitindo a localização da viatura e a sua
imobilização. Em caso de ameaça ou acidente, o
gestor de frota pode acionar de imediato os meios
de emergência para o local onde o veículo se
encontra.
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RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

Existem na aplicação TFleet diversos relatórios
disponíveis que poderão ser configurados pelo
utilizador, sendo também possível automatizar o
envio dos mesmos por e-mail. Desta forma, o gestor
de frota não precisa de aceder constantemente à
aplicação para obter os dados de que necessita.

Relatório de Atividade Diária
Data | Hora | Km´s | Tempos de Utilização | Velocidade

Relatório de Viagens
Partida | Chegada | Tempos de Viagem | Velocidade

No caso de optar pela funcionalidade de identiﬁcação
de condutor, os relatórios estão também disponíveis
na ótica do mesmo.

Relatório de Entrada e Saída de Área Virtual
Data de Entrada | Data de Saída | Duração | Ralenti | Km´s

Relatório Financeiro
Combustível | Portagem | Prestação | Imposto de Circulação | Seguro | Revisão

Relatório de Resumo de Atividade Diária
Data | Hora | Evento | Duração | Posição | Latitude | Longitude | Km´s
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TFLEET mobile

TFLEET mobile
O TFleet Mobile é uma solução móvel de gestão de
frotas baseada em tecnologia de localização GPS com
navegação integrada e comunicação bidirecional
via GSM/GPRS.
Trata-se de um sistema que permite a interação entre o
gestor de frota e os condutores no terreno
nomeadamente ao nível da gestão de tarefas
permitindo visualizar, a qualquer momento e em
qualquer lugar, os veículos, enviar e receber
mensagens, pontos de interesse e localizações de
clientes, marcar serviços urgentes e perceber quais
as incidências nos serviços.

SOS

Na ótica do condutor, para além da navegação ponto a
ponto e indicação do percurso, o sistema permite saber
em que local se encontra, receber as tarefas a realizar
com a morada exata permitindo-lhe navegar diretamente
para o destino e reduzindo, desta forma, o tempo
dispendido para chegar aos locais desconhecidos.
O sistema contempla ainda um botão SOS que
permite enviar uma mensagem urgente no caso de uma
situação critica.
Uma vez que toda a informação é atualizada e
registada em tempo real reduzir-se-á, deste modo, a
habitual documentação administrativa aumentando-se
significativamente a produtividade.

gestão e localização de frotas
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VERSÕES DO SISTEMA . ACESSÓRIOS

VERSÕES DO SISTEMA

TFleet Professional
É o sistema de gestão e localização de frotas
especialmente dedicado a todos que necessitam
de uma operacionalização eficaz do seu parque
de viaturas, mas, cuja frota tem um pequeno
número de sinais a monitorizar. Possui todo o
potencial da solução Premium mas a um preço
reduzido.
Caso procure uma solução de gestão e
localização de frotas a um valor bastante
competitivo com um conjunto de funcionalidades
avançadas, este é o produto ideal para a sua
organização.

TFleet Premium
É a versão mais completa do sistema para
gestão de uma frota permitindo não só a
localização das viaturas mas também a
identificação do condutor, temperatura da
viatura, tacógrafo, combustível, etc. Possibilita
ainda a coexistência na mesma frota de viaturas
com o sistema Premium e Profissional.
Esta é a solução de excelência para quem
necessita de ter um controlo ainda mais
apertado de todas as operações das viaturas.

ACESSÓRIOS

TFleet Mobile
Trata-se da solução móvel do sistema, baseado
em tecnologia de localização GPS com
navegação integrada e comunicação bidirecional
via GSM/GPRS.
Possibilita o acompanhamento, em tempo real,
da realização dos serviços já concluídos e por
concluir.

TFleet Assets Security
É uma unidade GPS que permite monitorizar e
localizar qualquer objeto de valor em tempo real,
bastando para tal qualquer dispositivo com
acesso à internet.

TFleet Personal Security
Trata-se de um localizador GPS para
acompanhamento de pessoas e eventos de
emergência.
Apenas terá de colocar o TFleet Personal
Security em qualquer objeto ou peça de
vestuário que acompanhe a pessoa para ter
acesso à sua localização em tempo real.

De modo a potenciar a utilização do sistema, a
TELLUS Mater coloca ao seu dispor um conjunto
de acessórios TFleet de fácil instalação,
altamente fiáveis e de elevada utilidade.
Permitem, entre outros, a comunicação eficaz
com o sistema de posicionamento global,
identificação do condutor, controlar os consumos
de combustível e a temperatura da carga bem
como a imobilização da viatura em caso de
necessidade.

Sistema de corte
do motor de arranque

Ligação CAN-BUS

Cartões c/ sensor
de proximidade

Sensor de temperatura
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COMPARATIVOS

QUADROS COMPARATIVOS
Tfleet Professional

Tfleet Premium

opcional

opcional

TFleet Mobile

Solução de acesso via WEB
Fácil Utilização
Mapas atuais com atualizações regulares
Funcionalidades de Rastreabilidade
Acompanhamento do veiculo em tempo real (minuto a minuto)
Deteção de entrada e saída de área virtual
Monotorização do cumprimento de regras definidas
Resumo em tempo real da utilização da viatura
Corte ao motor de arranque
Relatórios
Relatório de atividade diária da viatura
Relatório de Km's efetuados diariamente
Relatório de viagens efetuadas (inicio, fim, duração, distância, etc.)
Registo de excessos ao limite de velocidade estabelecido
Registo de entrada e saída de áreas virtuais definidas
Registo de início de marcha, paragem e estacionamento
Envio de relatórios automáticos por e-mail
Exportação de relatórios para PDF, Excel, CSV, Tiff e Web File
Relatórios financeiros
Gráfico de evolução de custos individuais ou agrupados
Quadro resumo com valores considerados (por item e/ou viatura)
Relatório de custo por Km
Importação de custos de ficheiro Excel genérico (portagens, abastecimentos, etc.)
Alarmes
Envio de alarmes por e-mail e ou SMS
Entrada e saída de área virtual
Excesso da velocidade estabelecida
Utilização fora do horário definido
Alteração da temperatura de carga
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Tfleet Assets Security

Tfleet Personal Security
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COMPARATIVOS

Tfleet Professional

Tfleet Premium

TFleet Mobile

Gestão Operacional por Alertas
Aviso para o pagamento da viatura
Aviso para o pagamento de seguro
Aviso para necessidade de efetuar a revisão por Km / Meses / Horas
Aviso para pagamento de imposto de circulação
Aviso para necessidade de efetuar inspeção periódica
Aviso para necessidade de efetuar a aferição ao tacógrafo
Dados por Condutor
Identificação do condutor que se encontra no veículo
Todos dos relatórios disponíveis na ótica do condutor
Possibilidade do viatura apenas circular com condutor autorizado

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

Registo de Ponto
Faculdade de registar o horário de início de atividade dos funcionários utilizando, para
esse efeito, o sistema de identificação do condutor

opcional

opcional

Dispositivo Móvel
Envio e receção de mensagens
Navegação ponto a ponto com indicação do percurso
Marcação de serviços com envio para o dispositivo móvel
Envio de serviços urgentes
Registo de serviços completados
Registo de serviços por completar com registo de incidências
Registo de pausas e respetivas justificações
Registo de incidências iniciais da viatura
Lançamento de custos
Levantamento e envio de pontos de interesse e localizações dos clientes

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

by

MATER

Tfleet Assets Security

Tfleet Personal Security

A Tellusmater encontra-se à sua
disposição para qualquer esclarecimento
que considere oportuno.
Lançamos no entanto um desafio!
Solicite o acesso à versão de demonstração
em www.t-fleet.eu e teste a nossa
solução sem qualquer compromisso.
Irá constatar todas as vantagens do sistema
de gestão e localização de frotas TFleet.
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Rua Norton de Matos, n.º 724 / 726
4405-671 Serzedo
Vila Nova de Gaia
Portugal
T: +351 223 754 924/5
F: +351 223 754 926
S: www.tfleet.eu
E: t-fleet@tellusmater.eu
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Catalogo.TFleet.V.1.1

