
You. Your car. Connected.

CGESTÃO DE CONTRATOS • MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS • 
ASSISTÊNCIA EM AVARIAS • SEGUIMENTO DE VEÍCULOS ROUBADOS • 
GESTÃO DE ACIDENTES

OTIMIZE  
O DESEMPENHO DA FROTA, 
MAXIMIZE A SATISFAÇÃO 
DOS CLIENTES
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A WEBFLEET é uma divisão comercial da Webfleet 
Solutions especializada em gestão de frotas, telemática 
de veículos e serviços de automóvel interligado.   

AUMENTE A EFICIÊNCIA 
GLOBAL DA FROTA.

As nossas soluções de Software como um serviço são utilizadas por 
empresas de pequenas e grandes dimensões para ajudar a melhorar 
o desempenho dos veículos, poupar combustível ou eletricidade, 
apoiar os condutores e aumentar a eficiência global da frota. 

Atualmente, a Webfleet Solutions também presta serviços aos 
setores das seguradoras e de aluguer e leasing, a importadores de 
automóveis e a empresas com produtos tanto para empresas como 
para condutores individuais.

MARCA DE CONFIANÇA
A Webfleet Solutions permite a mobilidade. Criamos e desenvolvemos 
produtos inovadores que ajudam as pessoas a atingirem os seus objetivos 
com maior facilidade. Todos os dias, milhões de pessoas em todo o 
mundo confiam na marca Webfleet Solutions para tomar decisões mais 
inteligentes.

CONHECIMENTOS ACERCA DE VEÍCULOS
A Webfleet Solutions tem uma vasta experiência tanto em equipamento de 
pós-venda como de série. Ligamos a nossa solução a veículos com grupos 
motopropulsores convencionais ou elétricos através de interfaces OBD, 
barramento CAN e mesmo a serviços de automóvel interligado originais do 
fabricante do veículo.

DADOS SEGUROS
A plataforma Webfleet Solutions possui certificação ISO/IEC 27001:2013, 
assegurando que os clientes beneficiam dos mais elevados níveis de 
segurança, integridade e disponibilidade. É também altamente configurável 
e permite aos clientes assumir o controlo total sobre os seus dados.

PLATAFORMA AJUSTÁVEL
A Webfleet Solutions é líder de mercado no mundo dos automóveis 
interligados, com mais de 848 000 subscrições ativas em todo o mundo. 
Oferece escalabilidade e capacidade, processando mais de 50 mil milhões 
de sondas de recolha de dados por trimestre.

ECOSSISTEMA DE PARCEIROS DE INTEGRAÇÃO
Com uma grande variedade de parceiros de integração cuidadosamente 
selecionados, a Webfleet Solutions tem tudo aquilo de que necessita para 
adaptar o seu software aos requisitos específicos dos seus negócios.

API E APLICAÇÕES
A abordagem de plataforma aberta da Webfleet Solutions significa 
que a plataforma pode ser integrada com os seus sistemas existentes, 
assegurando que pode gerir sem problemas todos os seus dados.

SERVIÇOS DE AUTOMÓVEL INTERLIGADO WEBFLEET SOLUTIONS  
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SERVIÇOS DE AUTOMÓVEL INTERLIGADO WEBFLEET SOLUTIONS  

O Automóvel interligado da 
Webfleet Solutions ajuda-o a 
reduzir os seus custos operacionais 
e melhora a experiência dos seus 
clientes e condutores.

A Webfleet Solutions liga gestores de frotas aos 
seus veículos há mais de 18 anos.

Atualmente, a Webfleet Solutions reutiliza a sua 
experiência e tecnologia para ajudar a facilitar a 
gestão das suas frotas, melhorar o seu serviço ao 
cliente e, por fim, tornar as vidas dos condutores 
tão simples como um clique nos respetivos 
telefones.

As nossas API permitem-lhe integrar 
dados do veículo em sistemas ou 
aplicações à sua escolha.

Através do nosso hardware, 
fornecemos acesso aos dados 
do veículo, tais como conta-
quilómetros, estilo de condução 
e manutenção, que são enviados 
para o nosso centro de dados.

O NEXTFLEET ajuda prestadores de 
serviços de automóvel, como empresas 
de leasing, aluguer de automóveis 
e importadores de automóveis/
concessionários a reduzir os custos 
operacionais, fornecendo relatórios 
dinâmicos para gestão e administração 
de ativos e manutenção.

Através das nossas 
aplicações, fornecemos, 
aos condutores, 
informações sobre veículos 
como dados da viagem e 
desempenho de condução, 
bem como ferramentas 
úteis como “encontrar meu 
automóvel” e verificação 
do estado do veículo.

O WEBFLEET ajuda a tornar as 
operações de frota mais eficientes 
através de um conjunto exaustivo de 
relatórios e painéis de fácil leitura, 
ajudando a melhorar o desempenho 
de condução e o serviço ao cliente e 
a reduzir os custos de combustível, 
manutenção e administração.

MELHORA  
A EXPERIÊNCIA  
DOS SEUS CLIENTES  
E CONDUTORES.
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NEXTFLEET 

AJUDA-O A OBTER  
CONTROLO INSTANTÂNEO 
SOBRE OS SEUS VEÍCULOS.

Além disso, liga todas as marcas e tipos de veículos, 
através de equipamentos instalados de série ou 
recondicionados. A plataforma de serviços Webfleet 
Solutions oferece aos prestadores de serviços 
automóveis as bases para desenvolver aplicações para 
maximizar o impacto dos dados recolhidos. 

A nossa interface fácil de utilizar NEXTFLEET ajuda a 
proporcionar-lhe maior controlo sobre os seus veículos, 
com relatórios dinâmicos para permitir melhorar os 
níveis de serviço ao cliente, a gestão e a administração 
de recursos e manutenção.

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Uma experiência de utilizador mais inteligente

• Uma vasta gama de aplicações

• Uma interface estável e segura

• Capacidades de relatórios completas

• Ligação a aplicações para condutores.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO NEXTFLEET
•  Melhore a gestão de contratos, obtendo informações 

de quilometragem precisas.

•  Ajuda a reduzir os custos de MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, direcionando veículos para oficinas 
preferenciais.

•  Melhore o valor residual e as atividades de 
recomercialização de veículos, fornecendo 
informações precisas, em tempo real e históricas do 
estado do veículo.

•  Ajuda a aumentar a satisfação dos clientes ao 
disponibilizar à sua equipa de serviço de apoio ao 
cliente informações detalhadas sobre o estado  
do veículo.

ALÉM DISTO, QUE MAIS PODE O NEXTFLEET 
PERMITIR
•  Assistência em avarias: seja informado da localização 

de uma avaria e da causa específica, permitindo a 
assistência ao condutor com serviço ao cliente direto 
e adequado. 

•  Seguimento de veículos roubados: a localização de um 
veículo reportado como roubado pode ser obtida a 
pedido, ajudando a acelerar a recuperação, a diminuir 
o custo do roubo e a reduzir os custos de seguro.

•  Gestão de acidentes: preste assistência rodoviária 
tão depressa quanto possível, graças à gestão de 

acidentes.s possible thanks to accident management.

Enquanto prestador de serviços de 
gestão de frotas há mais de 18 anos, 
a Webfleet Solutions desenvolveu 
um profundo conhecimento de 
como recolher dados sobre e de 
veículos, e torná-los relevantes para 
o utilizador. 
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GESTÃO DE CONTRATOSFERRAMENTAS 
PARA OTIMIZAR 
EFICIENTEMENTE 
A SUA FROTA.

A análise melhorada ajuda a obter melhores 
resultados do negócio. Com relatórios e 
informações de dashboard atualizadas, o 
NEXTFLEET oferece-lhe as ferramentas para 
otimizar a sua frota.

OBTENHA ACESSO ATUALIZADO A KPI RELEVANTES
•  Quilometragem de veículos (conta-quilómetros obtido diretamente 

do automóvel) 

• Estado do veículo (manutenção/histórico de defeitos, reparações…)

• Data de fim de contrato

• Quilometragem total do contrato.

Ajude a antecipar o termo do contrato do veículo e visitas a oficinas e 
informe o gestor de frotas e/ou o condutor em conformidade.

Vantagens potenciais

DEMONSTRE O 
DESEMPENHO

NOTIFICAÇÕES 
ATUALIZADAS

Melhorar a gestão de 
contratos pode ajudar a 
monitorizar melhor e a 
aumentar o desempenho 
da frota.

Mantenha-se informado 
e atualizado quanto ao 
estado da sua frota.
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPLANEIE  
RAPIDAMENTE  
A MANUTENÇÃO 
DA SUA FROTA.

Ajuda a antecipar o planeamento de 
ciclos de manutenção e a reduzir custos 
de manutenção numa frota e/ou num 
veículo:

AVARIAS DE VEÍCULOS
As avarias de veículos serão comunicadas com base em 
notificações do MIL e avisos do dashboard, o que lhe permite 
planear rapidamente reparações, por exemplo, ao enviar 
notificações ou lembretes ao condutor.
 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Obtenha notificações quando a seguinte revisão de um veículo 
estiver agendada.

RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO
Obtenha relatórios de manutenção com base na 
quilometragem e receba alertas e dados de manutenção.

Vantagens potenciais

OBTENHA INFORMAÇÕES REDUZA CUSTOS PLANIFICAÇÃO 
OTIMIZADA

Visão geral detalhada de 
problemas como avarias 
elétricas ou baixos níveis 
de óleo. Saberá quando 
um veículo tiver um 
problema ou precisar de 
assistência no momento 
em que isso ocorrer.

Ajuda-o a reduzir os 
custos de manutenção 
e reparação, bem como 
o tempo de inatividade 
dos veículos.

Ajude a otimizar o 
planeamento, o que 
também beneficiará 
as oficinas.
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ASSISTÊNCIA EM AVARIASREDUZA  
CUSTOS DE 
RECUPERAÇÃO.

AS FERRAMENTAS PARA REDUZIR OS CUSTOS
•  Suporta b-call através da aplicação, para ajudar o condutor 

de forma mais rápida e eficiente.

•  As informações de posição podem ser disponibilizadas 
através de API para ajudar com serviços de avaria por 
terceiros.* 

•  Seja informado com mais detalhes do motivo pelo qual um 
veículo avariou (com base no MIL).

Vantagens potenciais

CLIENTES SATISFEITOS

Permite-lhe ampliar a 
sua oferta de serviço 
ao cliente e melhorar a 
satisfação e a lealdade 
dos clientes.
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LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS ROUBADOSREDUZIR  
A QUANTIDADE 
DE VEÍCULOS 
ROUBADOS NA 
SUA FROTA.

Permite-lhe reduzir o custo de 
recuperação, substituição, reparação 
e seguro de veículos.
 
As informações de posição podem ser disponibilizadas 
através de API para ajudar na recuperação de roubos  
por terceiros.*

Vantagens potenciais

REDUÇÃO DE CUSTOS CLIENTES SATISFEITOS

Ajuda a reduzir custos 
de recuperação, 
substituição, reparação 
e seguro de veículos.

Permite-lhe aumentar a 
qualidade do serviço ao 
cliente, realizando consultas 
rápidas e proporcionando 
apoio atualizado.
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GESTÃO DE ACIDENTESIDENTIFICAR 
COM PRECISÃO 
AS CONDIÇÕES 
DO ACIDENTE.

Reduza custos de recuperação, substituição, 
reparação e seguro de veículos, identificando as 
condições da colisão:

•  É fornecida uma notificação atualizada na interface, bem como 
detalhes no registo de acidentes.

•  Um acelerómetro 3D mede a aceleração em todas as direções. Se 
for detetada uma colisão, são guardados dados específicos de antes 
e depois do acidente, permitindo a reconstrução da situação, como 
a localização do veículo, e vários parâmetros de funcionamento 
(velocidade, direção de condução, aceleração frontal e lateral)

•  Com os dados obtidos através da API combinados com o registo 
de acidentes, é possível criar um relatório, que mostra informações 
fiáveis como, por exemplo, a velocidade do veículo, estilo de condução 
perigoso, posição do veículo, detalhes do acidente e vista do mapa  
do percurso.

Vantagens potenciais

SUPORTA OTIMIZAÇÃO  
DE MANUTENÇÃO

CUSTOS DE SEGURO QUALIDADE 
MELHORADA

CUSTOS DE FRAUDE

Ajuda a reduzir o 
tempo de inatividade 
dos veículos e assegura 
a utilização de 
oficinas de reparação 
preferenciais.

Ajuda a reduzir os 
custos de seguro 
através de colaboração 
com fornecedores de 
assistência rodoviária 
e reconstrução das 
condições reais do 
acidente.

Ajuda a melhorar 
a qualidade do 
serviço ao cliente, 
fornecendo 
resposta rápida e 
proporcionando 
apoio imediato.

Apresentar as 
condições reais do 
acidente pode ajudar a 
dissuadir condições de 
fraude.



2120

GESTÃO DE FROTAS PARA OS SEUS CLIENTES
A nossa solução de gestão de frotas de topo WEBFLEET oferece 
aos gestores de mobilidade dos seus clientes acesso a todas as 
informações de que precisam. Isto ajuda-os a gerir as respetivas 
operações de frota de forma mais eficiente, através de um 
conjunto exaustivo de relatórios e dashboards de fácil leitura. 
Também pode ajudá-los a melhorar a segurança do condutor 
com o OptiDrive 360, a melhorar o serviço ao cliente e a reduzir 
custos de combustível, manutenção e administração.*

SUPORTE DE APLICAÇÕES PARA CONDUTORES
A aplicação MyCar fornece aos condutores dados da viagem e 
monitorização do estilo de condução, ferramentas úteis como 
encontrar o meu automóvel, registo e verificação do estado do 
veículo.

AUTOMÓVEL INTERLIGADO  
WEBFLEET SOLUTIONS  OFERECE  

INFORMAÇÕES 
PERSONALIZADAS 
AOS SEUS 
CLIENTES.

Os serviços de automóvel interligado 
Webfleet Solutions proporcionam informações 
personalizadas, não só para si, com o 
NEXTFLEET, mas também para os seus clientes, 
com o WEBFLEET, e os respetivos condutores, 
com a aplicação MyCar:
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APLICAÇÃO MYCAR

UMA FORMA MAIS 
INTELIGENTE DE REALIZAR 
TAREFAS DO DIA A DIA.
A marca Webfleet Solutions sempre foi sinónimo de 
mobilidade, permitindo-lhe tirar o máximo partido da 
vida em movimento.

Agora, a aplicação MyCar oferece aos condutores uma 
forma mais inteligente de realizar tarefas do dia a dia.     

Comece a sua viagem com confiança: olhe para o ecrã de boas-vindas para 
confirmar o nível de combustível e o estado da manutenção. No final de cada 
viagem, não deixe de consultar o seu estilo de condução. Quando estiver longe 
do seu veículo, pode saber rapidamente se as portas estão trancadas!  

O dashboard repleto de funcionalidades* mas fácil de utilizar dará rapidamente 
aos condutores:

• Informações de viagem (número de viagens, tempo passado em estrada…)

• Pontuação de condução e classificação

• Estado em tempo real e nível de combustível

• Distância ao automóvel e localização exata

• Alerta de movimento

• Estado do veículo

• Análise de viagens 

• Estilo de condução

• Registo
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O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DA UE E A WEBFLEET SOLUTIONS 

FIQUE  
MAIS PRÓXIMO 
DO SEU CONDUTOR.

Na Webfleet Solutions, ajudamos os 
nossos clientes a ficarem mais próximos 
dos seus condutores.

Como subcontratantes, agimos ao 
abrigo das instruções dos nossos 
clientes para recolher informações 
relacionadas com veículos e condutores.

Enquanto prestamos serviços de gestão 
de frotas através do nosso hardware, 
tratamos estes dados e apresentamo-los 
através das nossas aplicações, interfaces 
do utilizador baseadas na Web e API.
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O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DA UE E A  
WEBFLEET SOLUTIONS 

1.  O CLIENTE WEBFLEET SOLUTIONS  
NO COMANDO

   A Webfleet Solutions opera sempre mediante 
instruções do respetivo cliente. Os dados 
estão relacionados apenas com o cliente, 
o qual detém o controlo. Isto permite-nos 
oferecer ao cliente uma solução altamente 
configurável. Embora possamos propor 
várias finalidades de utilização dos dados, o 
cliente tem sempre a decisão final sobre as 
finalidades e o detalhe da configuração e da 
utilização do sistema.   

2.   RESPEITAR OS INTERESSES DAS 
OUTRAS PARTES INTERESSADAS  

  O nosso sistema pode ser configurado 
para reconhecer várias partes interessadas 
com diferentes funções, responsabilidade 
e capacidades em diferentes situações. Os 
clientes da Webfleet Solutions podem, por 
exemplo, permitir que os condutores façam 
a distinção entre viagens profissionais e 
privadas, e é possível restringir o que os 
supervisores dos condutores podem ver 
e fazer. Também os apoiamos no respeito 
pelos direitos dos indivíduos, por exemplo, 
relativamente ao acesso e à eliminação dos 
respetivos dados.  

3.  DADOS, ADEQUAÇÃO A FINALIDADE – 
NADA MAIS, NADA MENOS 

  Os clientes da Webfleet Solutions podem 
configurar quais os dados que são recolhidos 
e durante quanto tempo são mantidos. Para 
facilitar o seu trabalho, incluímos predefinições 
razoáveis relacionadas com vários casos de 
utilização normalmente selecionados pelos 
nossos clientes de frota, mas estes são livres 
de se afastarem destas predefinições.  

4.  SE NÃO CONSEGUIR EXPLICAR, NÃO O 
FAÇA  

  Defendemos que todos devem estar 
informados sobre a forma como os respetivos 
dados são utilizados através da disponibilização 
de materiais descritivos, incluindo manuais 
online e material de formação, em linguagem 
simples e fácil de entender.   

5.  DETETAR E PROTEGER CONTRA A  
UTILIZAÇÃO INDEVIDA 

  Na Webfleet Solutions, a segurança das 
informações é essencial e é verificada e 
certificada anualmente por entidades externas. 
Na eventualidade improvável de violação de 
dados, a Webfleet Solutions envida esforços 
no sentido de ter em vigor uma resposta 
robusta a incidentes, que inclui a notificação 
imediata ao cliente e trabalhar em conjunto 
com este no sentido da sua resolução.

PRINCÍPIOS DE DESIGN DE TRATAMENTO 
DE DADOS DA WEBFLEET SOLUTIONS:
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E PRIVACIDADE DE DADOS  

COMPROMISSO COM A 
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 
E A PRIVACIDADE DE DADOS.
Investimos continuamente na 
nossa engenharia, tecnologias 
comprovadas, processos e pessoas, 
para garantir que lhe podemos 
fornecer sempre a plataforma de 
serviço de telemática mais fiável do 
mercado.

Como um dos maiores fornecedores de serviços de 
telemática do mundo, é importante que melhoremos 
continuamente o nosso serviço para garantir que 
somos o melhor parceiro para os seus negócios – hoje 
e no futuro.

ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO ISO 27001
O nosso Sistema de gestão de segurança das 
informações (ISMS) abrange todos os processos de 
negócios vitais que são necessários para proteger 
os ativos de informações relacionados com a 
Plataforma de serviço da Webfleet Solutions. Estes 
incluem a arquitetura, a engenharia, a garantia de 
qualidade e os serviços informáticos fornecidos à 
Webfleet Solutions B.V na nossa Sede de Tecnologia 
na Alemanha e nas nossas colocalizações seguras 
de centros de dados na União Europeia. Estão em 
conformidade com a norma ISO/IEC 27001:2013 e 
foram implementados conforme as informações que 
constam na versão de novembro de 2016 da nossa 
Declaração de  
aplicabilidade.

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DAS 
INFORMAÇÕES
A base do compromisso da Webfleet Solutions com 
a segurança das informações é o nosso conjunto de 
políticas e programas de segurança que abrangem 
a organização e a gestão da segurança das 
informações. Com base no nosso rigoroso programa 
de gestão de risco, em linha com os nossos 
objetivos empresariais, mantemos um perímetro 
de segurança bem definido no âmbito do ISMS que 
inclui, entre outros, os seguintes tópicos:

Políticas de segurança das informações
Um conjunto detalhado de políticas de segurança 
concebido para fornecer assistência e orientação à 
administração relativamente ao sistema de gestão 
das informações e todas as atividades operacionais 
referentes à Plataforma de serviço da Webfleet 
Solutions.

Organização da segurança das informações
A segurança das informações é da responsabilidade 
de todos. Os cargos e as responsabilidades de 
todos os funcionários baseiam-se na segurança 
das informações. Juntamente com uma equipa 
de segurança das informações a tempo inteiro, a 
conformidade e a administração da ISO 27001 é 
assegurada por todos, assim como o cumprimento 
do Regulamento geral da proteção de dados 
(GDPR) da UE e de todas as legislações de 
privacidade locais relevantes.

Segurança dos recursos humanos
A segurança das informações é crucial antes, durante 
e após o término do contrato de trabalho. Inclui a 
seleção de funcionários adequados e o fornecimento 
de formação personalizada e contínua.

Gestão de ativos
A realização de inventários, a propriedade e a 
manutenção durante o ciclo de vida útil asseguram 
uma categorização, marcação e atribuição 
adequadas do proprietário de risco. Inclui o 
tratamento seguro da propriedade intelectual e dos 
dados dos clientes da empresa.

Controlo do acesso
Todo o acesso é limitado através da gestão da 
identidade, com base nas necessidades de conhecer 
e de ter. Existem controlos adicionais que ajudam a 
impedir o acesso não autorizado. 
O registo e a monitorização do sistema, por 
exemplo, oferecem deteção em tempo real em todo 
o nosso perímetro de segurança.   

Criptografia
Investimos em soluções de hardware e software 
com tecnologia de ponta. As tecnologias 
de criptografia comprovadas protegem a 
confidencialidade e a integridade dos dados dos 
nossos clientes e dos nossos sistemas operacionais.   

Segurança ambiental e física
Dispomos de dois centros de dados Tier3+ 
independentes na União Europeia, devido aos 
rigorosos requisitos de privacidade de dados.  
A nossa configuração ativa/ativa comprovada 
garante a recuperação em caso de desastre e 
capacidades de elevada disponibilidade que são 
testadas regularmente.   

Segurança operacional
Envidamos todos os esforços para manter um 
processo gerido, rigoroso e consistente nas 
nossas operações. Ao estabelecer referências 
de segurança, gerimos os níveis de risco, o que 
possibilita uma execução operacional eficiente.

Destaques da segurança operacional:
• Procedimentos e documentação operacionais
•  Cópia de segurança/testes de reposição de 

sistemas vitais
• Monitorização de ambientes operacionais
•  Gestão de incidentes, problemas e alterações com 

base nas melhores práticas
• Gestão de capacidade, incluindo ensaio de carga
• Divisão de tarefas
• Fortalecimento do sistema
•  Separação de ambientes para desenvolvimento, 

teste e produção
• Análise de vulnerabilidades
• Testes de penetração
• Gestão de atualizações.

O PODER DA PLATAFORMA DE SERVIÇO  
DA WEBFLEET SOLUTIONS

COM CERTIFICAÇÃO ISO/IEC 27001:2013 PARA A 
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
A nossa plataforma de serviço e os nossos processos 
consolidados foram certificados para garantir que os nossos 
clientes beneficiam do nível mais elevado de segurança das 
informações e de proteção de dados. 

PADRÕES MAIS ELEVADO DE ENCRIPTAÇÃO EV SSL
Início de sessão protegido e encriptado e transferência de dados 
para a nossa plataforma de serviço. Pode ficar descansado 
quanto à segurança e proteção dos seus dados.

INSTALAÇÃO LOCAL
Técnicos de instalação nacionais e internacionais.

ASSISTÊNCIA DE PRIMEIRA CLASSE
Em revendedores locais e integradores de sistemas.

APP CENTER
Integrações comprovadas e aplicações adicionais 
disponíveis no App Center.

“A certificação 
ISO 27001 garante que é a 

Webfleet Solutions que controla 
na totalidade os respetivos 

processos e, acima de tudo, 
garante que os dados dos nossos 

clientes estão protegidos, o que se 
revela imperativo no fornecimento 
de uma solução de Software como 
serviço (SaaS) de gestão de frotas 
crucial para as empresas.”

Thomas Schmidt,  
Diretor-Geral, Webfleet Solutions
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E PRIVACIDADE DE DADOS  

Segurança das comunicações
A segurança de dados durante o “trânsito” pressupõe a 
existência de uma rede protegida onde possam ser transmitidos. 
Utilizamos métodos de comunicação protegidos, tais como:
• Divisão da rede
• Separação da VLAN, DMZ com Firewalls multinível
• Controlos de acesso à rede (NAC)
•  Encriptação predefinida de acordo com as normas mais 

recentes do setor

COMPRA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS
Enquanto empresa de software, a segurança e a fiabilidade de 
todos os nossos produtos dependem de processos e princípios 
de codificação segura para garantir um ciclo de vida útil ágil do 
produto. 

O ciclo de vida útil do desenvolvimento do nosso software 
seguro inclui:

• Código e desenvolvimento revisto por pares

• Guias de estilo

•  Testes funcionais de garantia de qualidade/ensaios de carga

• Gestão de lançamentos e alterações

•  Revisões estáticas de código (OWASP Top 10/SANS Top 25)

Para além disso, fornecemos os programas que se seguem para 
proteger o nosso perímetro de engenharia:

• Formação em segurança para a nossa força de trabalho

• Revisão e testes de segurança ao nível da implementação

• Fortalecimento do sistema

• Gestão de vulnerabilidades/atualizações

• Teste de segurança de aplicações Web

RELAÇÕES COM OS FORNECEDORES
A gestão de ameaças externas no limite do 
nosso âmbito ajuda a garantir que as relações 
com os nossos parceiros ou fornecedores 
não constituem riscos acrescidos para a 
organização. Sempre que possível, selecionamos 
fornecedores que cumpram as normas de 
conformidade internacionais no que diz respeito 
à segurança das informações e/ou adotem 
valores semelhantes aos da Webfleet Solutions 
na proteção das informações e da privacidade de 
dados.   

GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA 
DAS INFORMAÇÕES
Caso ocorra um incidente de segurança, é 
importante adotar uma abordagem eficaz na 
gestão do incidente. Isto inclui a comunicação 
atempada a todas as partes interessadas e a 
criação de relatórios de vulnerabilidade de 
segurança interna para ajudar a suportar um 
perímetro de segurança, conforme as indicações 
dos vários acordos legislativos, regulamentares e 
contratuais em vigor.   

ASPETOS DE SEGURANÇA DAS 
INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA 
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
Gerimos um programa detalhado de continuidade 
de segurança das informações e dos negócios 
para garantir que a Plataforma de serviço da 
Webfleet Solutions está disponível para os nossos 
clientes mesmo em caso de desastre. Através da 
nossa configuração de centro de dados ativa/
ativa, a probabilidade de ocorrer um desastre de 
grande escala em ambos é improvável, uma vez 
que cada centro é capaz de manter toda a nossa 
atividade, caso seja necessário. Isto significa 
que poderá contar com a disponibilidade da 
plataforma sempre que for necessária.

CONFORMIDADE E PRIVACIDADE DE 
DADOS
A Webfleet Solutions é controlada e auditada 
pelo nosso Responsável pela privacidade de 
dados (DPO) para assegurar a conformidade 
com o Regulamento geral de proteção de dados 
da UE, assim como com outras legislações de 
privacidade de dados locais relevantes. 

A nossa equipa do Sistema de gestão de 
segurança das informações (ISMS) realiza 
revisões frequentes dos requisitos legais ou de 
segurança que possam ter impacto na nossa 
plataforma de telemática ou nos ativos de 
informações no âmbito do ISMS.

DESTAQUES
•  A MÁXIMA SEGURANÇA E INTEGRIDADE 

Os seus dados estão seguros graças ao nosso 
sistema com certificação ISO 27001.

•  PROTEGER A PRIVACIDADE DO CONDUTO 
Focados na proteção de dados, colaborámos 
com conselhos de empresa e grupos de 
privacidade de dados para demonstrar o nosso 
compromisso com a sua privacidade.

•  ELIMINAÇÃO DE DADOS 
Em caso de eliminação de dados, estes 
são assinalados como não referenciados 
e substituídos para impedir que sejam 
recuperados por terceiros não autorizados.

•  RETENÇÃO DE DADOS 
Por norma, retemos todos os dados detalhados 
até noventa (90) dias, incluindo os registos de 
dados exatos. São também retidos os nossos 
dados de registo, de dashboard e de relatórios 
do ano atual e dos dois (2) anos anteriores. 
Pode variar de acordo com os regulamentos 
específicos de cada país.

•  ESCOLHA A INTEGRIDADE. PROTEJA O AMBIENTE 
Cumprimos a nossa parte de lhe fornecer 
uma plataforma segura que lhe permite 
reduzir custos ao mesmo tempo que dá o seu 
contributo para o ambiente.

ENGENHARIA DESENVOLVIMENTO 
CONCLUÍDO

GARANTIA DE 
QUALIDADE

IMPLEMENTAÇÃO

Análise do 
design do 
software

Inspeção estática de 
código

Análise dinâmica 
da aplicação

Distribuição e 
estabilização da 
aplicação


