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TomTom Business Solutions
A maneira mais fácil e inteligente de trabalhar

Para ter sucesso nos negócios, não devem existir limites ou barreiras à sua agilidade, à sua 
competitividade e ao seu potencial de rentabilidade. Tem de estar sempre um passo à frente 
da concorrência. Tratando-se de um negócio móvel, a chave para o seu sucesso é manter 
todos os elementos em constante movimento, em quaisquer circunstâncias. Só então poderá 
tirar partido de todo o potencial do seu pessoal operacional e das suas viaturas.

Como mantém a sua empresa em movimento? Conhecendo ao pormenor a actividade da 
sua empresa na estrada. As informações certas, a qualquer momento, a todas as horas, de 
forma imediata! 

Com a TomTom, gerir a sua empresa nunca foi tão fácil. Desenvolvemos uma solução pronta 
a utilizar adaptável às suas necessidades. A nossa solução de gestão de frotas WORKsmart 
oferece-lhe tudo o que precisa para gerir melhor os seus recursos na estrada com soluções 
líderes no sector e um serviço de alta qualidade. E adaptamo-la às suas necessidades através 
de diversas opções de hardware.

Navegação profissional 
Mantenha-se eficiente, mesmo em movimento, com a navegação profissional da TomTom. 
Concebida para o pessoal operacional, ela leva-o até ao seu destino em segurança e a horas, 
utilizando percursos eficientes, a qualquer hora do dia.

Evitar o trânsito 
O WORKsmart™-Traffic evita que os seus recursos móveis fiquem retidos em 
engarrafamentos. Evite engarrafamentos e mantenha-se produtivo a qualquer hora do dia 
para uma experiência de serviço inigualável com menos custos. Vai chegar mais depressa ao 
seu destino com o WORKsmart™-Traffic.

Localização de viaturas 
O WORKsmart™-Track permite-lhe saber o que se passa com as suas equipas e 
viaturas. Elabore relatórios sobre o histórico de movimentos das viaturas e ajuste o seu 
planeamento de forma imediata com base no posicionamento em tempo real. Mantenha o 
controlo da sua empresa com o WORKsmart™-Track, uma solução que inclui localização e 
acompanhamento de viaturas e análise de comportamentos de condução.

Expedição de tarefas 
O WORKsmart™-Job facilita as comunicações para uma operação eficiente na estrada. 
Receba e envie informações sobre os trabalhos, actualizações de estado e alertas com 
o mínimo esforço, o que o ajuda a manter-se informado e a fornecer actualizações aos 
clientes. Com o WORKsmart Job, a necessidade de fazer telefonemas é menor. Você está 
sempre informado e proactivo perante os seus clientes. Reduza a necessidade de fazer 
telefonemas e informe proactivamente os clientes com o WORKsmart™-Job, uma solução 
que inclui mensagens bidireccionais, informações sobre o estado dos trabalhos e alertas.

Gestão do tempo 
O WORKsmart™-Time ajuda-o a gerir o tempo dos seus motoristas na estrada.  Com 
processos e relatórios automáticos sobre o tempo de trabalho e de viagem, pode reduzir a 
carga administrativa e gerir o tempo a seu favor.

Responsabilidade ambiental 
Com o WORKsmart™-Eco pode agir de forma ainda mais responsável perante o ambiente. 
Esta solução ajuda-o a promover uma condução mais ecológica em estrada e produz 
relatórios automáticos sobre a pegada carbónica, a quilometragem e a eficiência de 
combustível. Todos eles potenciarão o seu desempenho ambiental, bem como os resultados 
da sua empresa.

Relatórios de gestão 
O WORKsmart™-Insight fornece-lhe informações imediatas para tomar melhores decisões 
de negócio. Para se manter um passo à frente, pode utilizar o WORKsmart Report para 
medir indicadores-chave de desempenho relacionados com serviço, produtividade ou custos, 
utilizando relatórios automáticos ou um painel de KPI de fácil utilização.


