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Notícias  |Frotas 

 

Ao longo do ano de 2005 introduzimos um conjunto de novas funcionalidades, alterações e 
melhorias nas nossas aplicações informáticas para gestão de frotas automóveis: XRP|Frotas e 
XRP|Pools. Uma das alterações foi a mudança do nome, onde retirámos o ED-PORTAL, 
passando agora as aplicações a designarem-se apenas         . 
 
Aqui lhe deixamos uma lista resumida de todas essas alterações e reafirmamos o nosso 
empenho em no próximo ano, continuarmos a dotar as aplicações de funcionalidades que 
tenham real valor para os nossos clientes. 
 
 
 

|Frotas 
Novos relatórios – Manutenção 
Incorporámos na aplicação a possibilidade de exportar (ou visualizar no ecrã) todos as despesas 
com manutenção. Este relatório pode ser configurado combinando os seguintes critérios: 
 
q Datas, Motivo da manutenção, Fornecedores; 
q Grupos de veículos (pela unidade orgânica a que o 

veículo está afecto); 
q Condutores, responsáveis; 
q Afectação (VUP, Produção, Pool). 

 
Toda a informação que serve de suporte às estatísticas pode ser exportada 

em formato csv compatível com o excel 

Na imagem à direita mostra-se a forma de visualização da informação no 

ecrã. 

 

 

 
Possibilidade de calcular as rendas mensais e gerar facturação mensal prevista 
A aplicação permite agora o cálculo das rendas mensais apenas introduzindo os parâmetros do 
contrato inicial. Aceita rendas fixas e variáveis (dispõe do cálculo previsional das rendas 
utilizando a fórmula da renda constante de termos iguais), o que permite a conferência 
automática da facturação das locadoras. 
 
Esta funcionalidade permite gerar mensalmente a facturação prevista das locadoras e de outros 
fornecedores com contrato. 
 
 
Configuração das autorizações 
Foi adicionada a possibilidade de definir o número máximo de serviços e o valor máximo anual 
por serviço que cada utilizador pode efectuar sem autorização. 
 
 
Serviços 
Foi introduzido um valor “default” para cada serviço evitando assim a configuração deste valor 
para cada sub serviço. 
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Novas gateways 
Adicionámos à aplicação gateways para receber de forma automática a informação sobre 
consumos de combustíveis oriunda da Repsol. Adicionámos à gateway da Galp o tratamento dos 
serviços que não combustíveis e via verde (já disponíveis). 
 
 
Novo ecrã de custos 
Reformulámos o ecrã 

de visualização dos 

custos mensais da 

viatura. Agora num 

único ecrã, a aplicação 

mostra os custos dos 

últimos seis meses 

divididos entre 

informação contratual 

–custos fixos (ex: 

contratos, seguros) e 

informação não 

contratual- custos 

variáveis (ex: 

combustíveis, 

portagens, manutenção 

Plaf. (€) Cons. (€) Cons. (u.) Plaf. (€) Cons. (€) Cons. (u.) Plaf. (€) Cons. (€) Cons. (u.)

Não Contratuais
Complementos

Via Verde 50 45 5 50 55 5 50 88 5
Galp 75 10 43 75 65 60 75 147 158
Estacionamento 100

Manutenção 200 2 0 0 650 3
Sinistros 0 1 0 0 0
Imp. Selo 0 0 0
Insp. Periódica 0 0 22 1
Outros custos 0 0 0 0 0 0

Total 0
    Mês 255 120 907
    Acumulado 255 375 1.282

Total custos
Mês 711 576 1.341
Acumulado 711 1.287 2.628

Kms Final do mês 47.896 48.552 49.308
Kms Percorridos mês 656 756 1.651
Kms Percorridos acumul. 656 1.412 3.063
Consumos (lt/100Kms) 7 8 10
Custo p/ Km

Mês 1,084 0,762 0,812
Acum. 1,084 0,911 0,858

Janeiro Fevereiro Março

 

impostos, multas). 

É também apresentado o custo da viatura por Km, bem como é fornecida informação dos quilómetros 

percorridos no período. Todas as médias são calculadas face ao mês e ao ano. 

Esta forma de apresentação da informação permite assim de uma forma fácil e intuitiva perceber os 

custos reais com viaturas e os desvios face ao orçamentado. 

 
Recolha de Quilómetros 
Foi lançado o processo de recolha de quilómetros que pode ser configurado de forma 
automática. O gestor de frota dispõe também da possibilidade de o lançar em qualquer 
momento e para qualquer veículo. 
 
 
Facturação electrónica 
Este ano foi o ano em que a facturação electrónica passou a ser uma realidade. No último 
trimestre tivemos o primeiro cliente a funcionar com facturação electrónica com uma locadora, 
o que permitiu de uma forma automática, não só a conferência da factura (média mensal: 3000 
linhas) como também a disponibilização para consulta e estatísticas de todos os custos, no dia 
seguinte à recepção da factura. 
 
A configuração dos serviços permite agora também associar até 5 campos para efeitos de 
contabilização no ERP. 
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Configuração da manutenção 
Os avisos de manutenção podem agora ser enviados por SMS (desde que seja possível a 
aplicação ter acesso à rede internet), existindo agora as seguintes formas de aviso: alerta na 
aplicação, email e SMS. 
 
Estatísticas 
Foi revisto o ecrã principal das estatísticas de um veículo, sendo agora possível num único mapa 
perceber os custos contratuais, não contratuais, por período e por quilómetro. 
 
 
 
 

|Pools 
Relatórios por utilizador 
Foi criado um relatório que mostra a utilização dos veículos na óptica do utilizador 
 
Portarias 
Foi criada uma forma simplificada de implantar uma pool que dispensa portarias. 
 
Aplicações de localização geográfica 
A aplicação de pools passou a dispor da possibilidade de receber a informação de entradas e saídas de 

veículos, bem como dos quilómetros, quer via SMS, quer GPRS, quer por todos os outros sistemas de 
localização de viaturas que utilizem ficheiros texto ou webservices. 
 
 
 
 
 
 
Para informações adicionais, favor contactar:  
Tomé Gil, email: tome.gil@escritadigital.pt, telefone: 213 811 710 
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