O guia para
TELEMÁTICA DE VEÍCULOS
O que é a telemática de veículos e o
que pode fazer pela sua empresa?

SOLUÇÕES PARA UM MUNDO
ORIENTADO POR DADOS
Atualmente, as empresas funcionam com

Mas como pode assegurar que tira

base em dados. As informações a que a

partido destes dados da forma mais eficaz

sua empresa tem acesso representam um

possível? É aqui que a telemática de

dos seus ativos mais importantes. Quando

veículos se torna crucial.

utilizadas corretamente, podem ajudar a
reduzir os seus custos, a melhorar os seus

Uma solução de telemática de alta

processos de trabalho e a fazer crescer a

qualidade oferece-lhe acesso e controlo

sua base de clientes.

sobre os dados dos veículos, bem como
as ferramentas e as funcionalidades de

Os seus veículos representam uma

que necessita para os utilizar eficazmente.

das mais importantes fontes de dados

Desde o planeamento da sua programação

que possui. Localização, combustível,

diária à comunicação com a sua equipa na

quilometragem e estilo de condução: todos

estrada, pode otimizar todos os passos da

os dias, a operação da sua frota gera uma

sua gestão de veículos.

quantidade enorme de potenciais dados.
Está a ponderar se uma solução de
telemática é a opção certa para a sua
operação? Então este guia vai ajudá-lo. O
guia responde às questões importantes
que poderá ter acerca da telemática de
veículos: como funciona, de que forma
pode ajudar e o que poderá fazer por si.

termos essenciais
explicados
Como qualquer produto, a telemática inclui a sua própria terminologia. Isto pode
tornar as coisas um pouco confusas para novos clientes. Antes de avançarmos,
vamos esclarecer o significado dos termos essenciais.
TELEMÁTICA

RECETOR GPS

A combinação de hardware e software que liga um

O equipamento instalado no veículo que calcula

objeto (como um automóvel) à Internet e permite que

a respetiva posição exata utilizando o Sistema de

seja monitorizado remotamente. Isto torna possível a

Posicionamento Global (GPS) ou outra rede de

gravação de dados relacionados com o objeto, como

satélites. Quando ligado à Internet, o recetor GPS

o percurso percorrido, a velocidade, a aceleração, etc.

pode enviar as coordenadas do veículo a um sistema
central. Isto permite que a posição dos veículos seja

GESTÃO DE FROTAS

apresentada e monitorizada num mapa.

"Frota" refere-se aos automóveis, carrinhas ou
pelos seus condutores. Assim, a gestão de frotas

SISTEMA DE SEGUIMENTO INTEGRADO
NO VEÍCULO

refere-se à supervisão da operação e à manutenção

O equipamento que permite efetuar o registo de

destes veículos, assegurando que são utilizados

todos os dados relevantes relacionados com o veículo

corretamente, que se mantêm nos percursos

e o condutor. Por exemplo, os dados da posição do

certos e que as respetivas revisões são efetuadas

veículo, da velocidade de condução e da ignição do

em conformidade. Também mantém os custos

motor podem ser medidos, registados e armazenados

relacionados sob controlo e assegura o cumprimento

centralmente através deste sistema.

camiões pertencentes à sua empresa e utilizados

de quaisquer requisitos legais relacionados.

DRIVER TERMINAL

NAVEGAÇÃO

O equipamento integrado no veículo que permite

O sistema instalado no veículo que apresenta ao

a comunicação entre o condutor e o escritório.

condutor o percurso mais rápido até ao destino. O

Apresenta informações sobre aspetos como o

recetor GPS assegura que o sistema de navegação

percurso mais rápido ou a programação prevista e

sabe a posição do condutor, para que possa calcular

também pode fornecer instruções e sugestões de

e sugerir o melhor percurso possível. Alguns sistemas

condução. Está instalado num suporte no painel de

de navegação conseguem monitorizar informações

instrumentos.

de trânsito em tempo real. Neste caso, conseguem
oferecer sugestões sobre percursos alternativos para
evitar cortes de estradas, zonas congestionadas e
atrasos.

SEGUIMENTO E LOCALIZAÇÃO
A atividade de seguir um veículo. A localização referese à reprodução do percurso que o veículo seguiu. O
seguimento refere-se à localização do próprio veículo,
como, por exemplo, qual a respetiva localização atual.

TELEMÁTICA
DE VEÍCULOS
EM AÇÃO
Agora que está familiarizado com os termos principais, já deverá ter um conhecimento
básico sobre o que a telemática de veículos pode oferecer. Para ajudar a esclarecer, vamos
analisar a forma como uma solução de telemática para veículos o pode ajudar durante a
sua atividade diária.
MONITORIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO
DO VEÍCULO

MONITORIZAÇÃO DO ESTILO DE
CONDUÇÃO

O equipamento instalado no veículo transmite as

Além de poder ver a localização dos condutores,

respetivas coordenadas para o sistema de software

também poderá ver a forma como estão a conduzir.

no seu escritório. Em seguida, estas informações são

A velocidade, a aceleração, a velocidade no momento

apresentadas com clareza num mapa no seu monitor,

de travagem e outros elementos essenciais podem ser

para que possa ver a localização dos seus veículos e

monitorizados claramente, para que consiga ver se os

monitorizar o respetivo progresso.

seus veículos estão a ser utilizados de forma segura e
económica. Também pode verificar se os condutores

COMUNICAÇÃO COM A SUA EQUIPA
Se tiver atualizações, novas instruções ou alterações
ao plano, pode enviar mensagens diretamente para o
condutor através do Driver Terminal. O equipamento
pode apresentar as mensagens enviadas a partir do
seu escritório no respetivo ecrã ou, em alguns casos,
efetuar a leitura em voz alta. Sem ter de efetuar uma
paragem ou utilizar o telemóvel, o condutor pode
receber novas tarefas, instruções e atualizações, e
navegar até um novo destino com um simples clique.

estão a utilizar os veículos para viagens pessoais.

SERVIÇO PRESTADO AOS CLIENTES
Se a sua frota fornece um produto ou um serviço,

ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS

um sistema telemático para veículos pode ajudá-

O dashboard de um sistema telemático para veículos

lo a definir horas de chegada previstas (ETA) mais

irá fornecer-lhe informações sobre a forma como

precisas. Além disso, também pode configurá-la para

a sua frota está a ser utilizada. As informações

que envie uma mensagem automática ao seu cliente

relacionadas com todas as viagens anteriores dos

com uma hora de chegada prevista atualizada na

seus condutores estão disponíveis de forma clara para

eventualidade de um atraso.

análise, incluindo informações acerca do consumo de
combustível, percursos, paragens e muito mais. Estes

MANUTENÇÃO DO CONDUTOR NO
PERCURSO CERTO
O Driver Terminal pode ser configurado para fornecer
ao condutor sugestões de um estilo de condução

relatórios fornecem-lhe aquilo de que necessita para
elaborar estratégias e planos, e melhorar de forma
mais eficaz.

atrasos. O Driver Terminal também consegue notificar

AUTOMATIZAÇÃO DE TAREFAS
ADMINISTRATIVAS

o condutor acerca de limites de velocidade e da

O sistema telemático também é utilizado por outros

localização de radares de trânsito.

departamentos na sua empresa. Se, por exemplo,

melhorado ou percursos alternativos que irão evitar

o tempo que a sua equipa passa com clientes

REGISTO DOS TEMPOS DE TRABALHO
Quer precise de registar os tempos de trabalho dos
condutores para efeitos de pagamentos ou para
assegurar a conformidade com a legislação da UE,
alguns sistemas telemáticos para veículos podem
fazê-lo automaticamente.

determinar o valor que cobra pelo trabalho, o sistema
telemático pode simplificar o processo de criação
e envio de faturas por si. Pode efetuar o download
de informações sobre horas de início e de fim do
equipamento de seguimento integrado no veículo
para o sistema do escritório.

AS
VANTAGENS
A telemática de veículos não é vantajosa apenas para gestores de frotas. Também
são excelentes para os condutores, pessoal administrativo e quaisquer colaboradores
envolvidos na operação da sua frota. Seguem-se algumas das principais vantagens.

Aumente a eficiência

Aumente a segurança

Com tantas informações relevantes e atualizadas

Tem as informações necessárias para erradicar

na ponta dos dedos, pode planear eficazmente e

estilos de condução inseguros que podem prejudicar

adaptar-se rapidamente quando ocorrerem eventos

a reputação da sua empresa e danificar os seus

inesperados que perturbem a sua programação.

veículos.

Aumente a produtividade

Reduza os custos

Ao utilizar informações de trânsito precisas em tempo

Ao encorajar um estilo de condução mais eficiente

real, pode manter os condutores nos percursos

em termos de consumo de combustível, pode reduzir

mais rápidos, ajudando-o a incluir mais tarefas na

os custos da frota. Além disso, as notificações de

programação.

manutenção ajudam a evitar reparações dispendiosas.

Melhore a comunicação

Reduza o stress dos condutores

O Driver Terminal assegura que os condutores

Com o melhor percurso sempre apresentado no

recebem sempre a mensagem de forma clara e

Driver Terminal e atualizações atempadas sobre o

concisa.

trânsito, os condutores recebem orientações até ao
destino com facilidade. Além disto, não precisam de
atender chamadas do escritório enquanto conduzem
graças ao Driver Terminal.

Aumente a satisfação dos
clientes
Os seus clientes ficarão satisfeitos por estarem
informados acerca de alterações à programação e

Simplifique a administração

não terão de perder tempo desnecessário à espera.

Desde o pagamento aos funcionários, passando pelo
envio de faturas aos clientes e até à conformidade
com a legislação, a telemática de veículos pode
minimizar as complicações administrativas para si e
para os seus condutores.

