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CONCEITO DA NUVEM

Software disponível na Cloud que permite gerir as suas frotas de veículos, para que possa 
acompanhar em qualquer local o ponto da situação da sua empresa.

Vantagens:

>   A Gestware presente na Nuvem garante aos seus clientes uma maior mobilidade e flexibilidade,  

    pois não tem mais que estar restrito a equipamentos e locais;

>   A redução de custos é outro grande bónus, pois consegue utilizar a sua aplicação mediante o  

    pagamento de uma pequena mensalidade. Poupa também em equipamento complexo e na sua  

    manutenção, sendo que tudo que precisa é de um dispositivo com ligação à Internet;

>   Permite um trabalho mais eficaz graças à actualização automática de versões, não tendo mais  

    que se preocupar em estar a par com as novidades técnicas e de legislação.

>   A sua informação fica mais segura, garantida pela estrutura Windows Azure da Microsoft.

Programa Certificado pela Autoridade Tributária Nº 1764/AT

O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da Internet para aceder a programas, 
serviços e arquivos. Deste modo, não é necessária a instalação de programas em PCs ou unidades 
físicas de armazenamento de dados, pois as aplicações e respectivos dados estarão disponíveis 
online, na “nuvem”. Assim sendo, não precisa mais de cingir-se a um determinado local, 
computador, horário ou equipamento para aceder aos seus programas, podendo fazê-lo em 
qualquer lugar, quando quiser.

FUNCIONALIDADES

>   Gestão de Viaturas e Funcionários: Mantenha a informação e documentos das suas viaturas e  

    funcionários sempre disponíveis e atualizados;

>   Controlo de Custos e Consumos: Registe custos em abastecimentos, despesas, manutenções e 
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    acidentes. Obtenha médias de consumos de combustível e custo por quilómetro ou milha; 

>   Controlo de Manutenções: Crie lembretes periódicos para os serviços auto das suas viaturas, 

mantenha o registo dos problemas e custos detalhados por tipo de serviço;

>   Planificação: Planifique a sua frota e os seus funcionários e faça o registo detalhado de cada 

viagem;

>   Relatórios e Estatísticas: Analise o desempenho da sua frota através de relatórios detalhados

>   Monitorização GPS: Obtenha a localização atual das suas viaturas, o histórico dos itinerários 

efetuados e encontre rapidamente a viatura mais próxima de um local;

>   Geofences: Crie as suas próprias geofences e faça a atribuíção às suas viaturas. Todos as 

entradas e saídas são registadas;

>   Rotas: Crie e imprima as direções usando pontos de passagem e parâmetros de trajeto;

>   Área de Funcionários: Área restrita para os seus funcionários registarem custos e reportarem 

problemas;

>   Rent-A-Car: Gestão de processos de reserva e aluguer de viaturas. Com suporte multi 

condutores e multi tarifas definidas pelo utilizador;

>  Faturação: Fature os serviços de aluguer através da integração com o Gestware Cloud.

Programa Certificado pela Autoridade Tributária Nº 1764/AT

BENEFÍCIOS

>   Software gratuito por 7 dias;

>   Possibilidade de acesso e operação através de todos os dispositivos (Computador, Tablets e  

    Smartphones);

>   Compatível com todos os browsers;

>   Maior mobilidade e flexibilidade;

>   Custo do software mediante o pagamento de uma pequena mensalidade. Poupa também em  

    equipamento complexo e na sua manutenção;

>   Permite um trabalho mais eficaz graças à actualização automática de versões, não tendo mais  

    que se preocupar em estar a par com as novidades técnicas e de legislação;

>   A sua informação fica mais segura, garantida pela estrutura Windows Azure da Microsoft.


