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Notícias  Setembro, 2006 

 

Ao longo do 1º semestre de 2006 fizemos algumas alterações, melhorias e introduzimos 
novas funcionalidades nas nossas aplicações informáticas para gestão de frotas automóveis: 
XRP|Frotas e XRP|Pools.  
 
Aqui lhe deixamos uma lista resumida de todas essas alterações, e reafirmamos o nosso 
empenho em continuar a dotar as aplicações de funcionalidades que tenham real valor para 
os nossos clientes. 
 
 

|Frotas 
Processo de Manutenção 
Alterámos as possibilidades de configurar o workflow associado a este processo. Agora passa 
a ser possível configurar este circuito de acordo com o tipo de afectação das viaturas (VUP/ 
Produção), especificar quais os serviços que necessitam de autorização do gestor de 
manutenção, especificar a autorização hierárquica e o cabimento orçamental. 
 
Recolha de Quilómetros 
Criámos o pedido de recolha de quilómetros em “1 click”, que permite ao gestor apenas 
através de um único botão desencadear o processo de recolha de quilómetros para uma 
viatura em particular ou para grupos de viaturas. 
 
Integração FrotaLink 
Foi introduzida a gateway para ligar ao sistema de localização FrotaLink da PT 
Inovação/TMN. A integração permite criar alertas para entradas e saídas de zonas, bem 
como automatizar as saídas e entradas em parque. 
 
Relatórios 
Para além da informação estatística já existente foi adicionada a nova funcionalidade de 
relatórios. Os relatórios podem ser configurados à medida das necessidades de cada cliente 
com custos muito reduzidos, a aplicação passa a incorporar na sua versão base os seguintes: 
 

1. De custos (por serviço), quilómetros percorridos, consumos médios. 
2. Contratos existentes, datas, custos mensais (por serviço), quilómetros contratados, 

quilómetros consumidos 
 
Alertas 
Foram adicionados os seguintes alertas: 
q Desvios de quilometragem, para notificar o gestor de veículos quando a média de 

quilometragem percorrida num período excede a contratada. 
q Desvios de consumo, quando o consumo médio de um veículo excede em mais de x% o 

consumo médio daquele grupo de veículos 
q Falta de seguro, avisa o gestor com antecedência dos veículos em risco de circularem 

sem seguro. 
 
 

|Frotas + Pools 
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|Pools 

Neste semestre investimos bastante nesta aplicação, dotando-a agora de dois novos 
processos que visam tornar ainda mais eficiente a sua utilização para registo de utilização de 
veículos, mesmo em situações de utilização não partilhada. 
 
 
Novo processo – Urgente 
Criámos o pedido urgente que dispensa a autorização e atribui o veículo no imediato. O 
pedido de urgência é depois ratificado pelas chefias. É possível configurar os utilizadores que 
têm acesso a este tipo de pedido. 
 
Novo processo – registo de utilização 
Permite o registo posterior de deslocações onde não foi utilizada a aplicação. Pode ter 
mecanismo de ratificação e permite o processamento de outros abonos. 
 
Novo período mínimo de requisição 
Encurtámos os intervalos mínimos de requisição para 15 minutos. 
 
Autorizações 
O circuito de autorizações pode agora contemplar outras variáveis não directamente ligadas 
aos veículos nomeadamente: direito a ajudas de custo, área geográfica da deslocação, 
período da deslocação (fora ou dentro do horário normal de trabalho), direito a horas 
extraordinárias. 
 
Motoristas 
A aplicação permite agora gerir também organizações onde existem veículos/utilizadores que 
necessitam de motorista nas deslocações. 
 
 
 
 
 
Para informações adicionais, favor contactar:  
Tomé Gil, email: tome.gil@escritadigital.pt, telefone: 21 3811710 
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