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Módulo de Transportes:
Uma facilidade SAGI.

Cuidar e administrar de forma eficiente o controle de frotas
é uma tarefa que exige organização. 

O nosso módulo de controle de frotas é responsável pelo gerenciamento de transpor
tes e tem como objetivo fazer o controle do deslocamento, os custos dos veículos e 

logísticas envolvidas. 

Todo processo que envolva manipulação do veículo é registrado nesse módulo.

Contamos com mais de 50 opções de ferramentas
para o controle da sua frota!

Simplifique e otimize a gestão da sua empresa.

Há mais de 15 anos, a SYEGECOM desenvolve ferramentas e soluções para o mercado  da 
reciclagem em geral. Buscamos sempre aprimorar os processos para contribuir no  cresci-
mento das empresas.

Como essa facilidade pode ajudar a sua empresa?

O módulo de transportes é principalmente utilizado para gerir a frota, otimizando  rotas de 
coletas, controle de ativos e produtividade dos motoristas.

O intuito deste e-book é, de uma maneira breve, mostrar as principais funcionalidades 
deste módulo. Com o módulo de transportes você vai dizer adeus
para as planilhas e vai conhecer  uma poderosa ferramenta de gestão.
Além disso, vai melhorar seu controle interno  com indicadores em
tempo real que facilitam os trâmites internos.
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Principais benefícios
de utilizar o Módulo de Transportes.

Aumenta a produtividade dos negócios;
Aumenta a visibilidade e os serviços de ponta a ponta;
Melhora o fluxo da sua empresa;
Acelera a tomada de decisões em tempo real;
Padroniza os processos e as operações de logística;
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Módulos que compõem a solução
Controle de Coletas e Embarques:
Planilha de Coletas e Embarques
Cadastrar Ordem Coleta
Cadastrar Ordem Serviço
Cadastrar Coleta com Envio e Retirada de Caçambas
Alterar data de Coleta ou Embarque
Finalizar Ordem de Coleta ou Embarque
Pesquisa de Ordens Alteradas
Montar Agendamento de Coletas Fixas
Pesquisa de Excluídos | Excluir ordem
Gerenciamento de Rota
Relatórios e Embarques
Relatório Dinâmico de Coleta e Embarques
Relatório de Coletas e Embarques por Motorista
Relatório de Produtividade por placa
Relatório de Quilometragem
Relatório de Ordens com Produtos Previstos e Realizados
Coletas e Embarques por Motorista
Relatório de Carregamento
Resumo de Produtividade por Placa
Resumo de Produtividade por Tipo de Caminhão
Imprimir Checklist
Relatório de Produtividade por Motorista
Relatório Posicionamento de Coletas e Embarques
Relatório de Distância por Cliente
Relatório de Distância por Fornecedor
Relatório de Realizado x Previsto pelo GPS
Relatório de movimentação de placa pelo GPS
Relatório de fechamento de placa 
Relatório de análise da jornada de trabalho
Relatório de coletas por dias da semana
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Relação de caçambas
Relatórios Histórico de Caçambas
Relatórios de Caçamba – Colocação, retirados e trocas
Relatórios de Caçambas por tipo
Reimprimir Contrato de Comodato de Caçambas
Transferência de Caçambas entre filiais

Controle de Caçambas

Controle de Abastecimento
Ordem de Serviço – Manutenção
Registro Histórico por Placa
Controle de Qualidade
Controle de Pneus
Calendário de Manutenções Preventivas
Pesquisa de Checklist
Ver Frota no Mapa
Rastreio ISAT
Pesquisa de Controle de Pedágios
Pesquisa de Custo dos Ativos
Relatório de Manutenção e Documentos dos Ativos
Relatório de Multas dos Veículos
Pesquisa de Kme horas de ATIVO

Controle de Frota
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Controle de Fretes:

Você sabia que é possível ter
controle fácil sobre sua frota?

Existe um programa ideal para monitorar e obter informações
logísticas sobre as movimentações das suas cargas.

Desenvolvido pela SYGECOM, com a Sagi Solutions, o iSat é
uma plataforma que faz rastreio de todos os veículos da sua
empresa e gera dados valiosos sobre as rotas. 
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O ISAT é um software de gestão de rastreamento e monitoramento veicular 
integrado aos nossos sistemas SAGI e SGR. Ele pode ser usado tanto por 
pessoas físicas quanto por empresas com o objetivo de trazer resultados 

sobre o seu veículo, proporcionando uma gestão mais segura e eficiente.

Com ele, você consegue otimizar tempo, custos e informações que facilitarão 
a tomada de decisões, agregando valor e gerando vantagem competitiva.

Desenvolvido por profissionais especializados, o iSat é uma solução inovado-
ra que traz diversos resultados sobre seu veículo, como o controle de cargas 

e rotas.
Com ele, você pode trabalhar com mais segurança, evitando possíveis furtos 

e roubos. 
Além disso, você tem mais controle sobre seu patrimônio, como veículos e 

cargas.
Tudo isso com inteligência integrada ao sistema de gestão da sua empresa. 

Rastreamento de veículos e frotas com inteligência
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Conheça as funcionalidades do nosso rastreador inteligente.

    Localização em tempo real e histórico de posições do seu veículo.

    Reconstrução de rota com pontos de parada e busca de referências.

    Dashboard para identificação do comportamento de condução do motorista.

     Avisos de movimentação indevida fora do horário previsto.

    Função AGPS.

     Suporte 24h através dos telefones de emergência.

     Relatório de jornada de trabalho integrado ao DriverSat

    Integração entre o sistema Sagi e iSat.

    Comunicação Inteligente.

     Mapeamento da Localização.

Com o nosso rastreador, você garante muito mais segurança
para os motoristas e para os veículos.
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Uma exclusividade para todos que utilizam a tecnologia iSat e SYGECOM.

Comece agora mesmo a utilizar o aplicativo DriverSat:

o primeiro aplicativo de reciclagem destinado ao motorista.

Unindo o aplicativo DriverSat aos programas da SYGECOM, como o iSat

sua empresa tem um controle fino dos processos, pontos de coleta, rotas e mais.

Que tal dar um upgrade na sua empresa?
Funcionalidades do DriverSat:
   Rastreamento em tempo real da coleta do resíduo.

   Registro do ponto do motorista através de comprovação facial.

   Receber notificações e avisos sobre as novas coletas.

   Registro de motoristas e muito mais.

DriverSat
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Como começar
a utilizar o módulo?
Um software de gestão pode trazer muitas vantagens para sua empresa.

Ao deixar os processos mais simples e otimizados, o sistema também

contribui para redução de custos. Além de melhorar o atendimento aos 

clientes e garantindo mais segurança à empresa.

Se você ainda não utiliza o nosso módulo de transportes ou
não conhece nossas outras ferramentas, não perca tempo!




