Principais novidades XRP |Gestão de Frota 3.05
Tipo

Área

Funcionalidade

Nova func.

Alertas

Carta de
condução

Nova func. Complementos

GPS

Impacto por tipo de perfil
Resp. veíc.

x

x

Gestão

Contab.

Descrição

Saiba mais sobre as funcionalidades a verde.

Utilizações possíveis

Versão

x

Os dados dos utilizadores incluem agora um novo campo
“Validade Carta Condução”, através do qual a aplicação cria
processos de alerta de carta de condução. São enviados
lembretes ao utilizador por e-mail.

x

A gestão de equipamentos de localização é agora assegurada
através do novo tipo de complemento GPS, que fica associado a Controlar eficazmente os equipamentos de localização,
uma matrícula e usufrui de todas as funcionalidades do novo
registando todos os veículos a que os equipamentos estiveram
módulo de gestão de complementos, incluindo a configuração de associados.
campos e a importação em massa de GPS.

3.05

Ajudar os colaboradores a lembrarem-se de renovar
atempadamente a sua carta de condução, evitando multas.

3.05

Nova func.

Dados do
Veículo

Condutor habitual

x

x

Os dados do veículo dispõe agora do campo "condutor habitual",
para além do campo "responsável", que já existia. Os diversos
condutores do veículo podem agora ficar registados, mesmo
quando não se trata do seu responsável.

Em veículos não pool, poderá permitir um melhor controlo das
multas recebidas.

3.05

Nova func.

Interface

Mensagem inicial

x

x

Passa a ser possível configurar uma mensagem que surge aos
utilizadores logo após fazerem login, e que só desaparece do
Quando se pretende garantir que os utilizadores da aplicação
ecrã após cinco segundos. É possível associar-se uma imagem e lêem uma mensagem importante.
links para ficheiros.

3.05

Nova func.

Processos

Envio de
documentos

x

x

Agora pode criar processos de envio de documentos para
múltiplos veículos/utilizadores, bem como imprimir de uma só vez Mais produtividade no envio de numerosos documentos.
as declarações que os acompanham.

3.05

Nova func.

Relatórios

Mudanças de
Afectação

Dispõe de um novo relatório que auxilia a detectar veículos que
mudaram de "afectação", como é o caso dos veículos que
passaram a ser "pool", por exemplo.

3.05

Melhoria

Departamentos

x

Pesquisa

x

x

Entender e detetar mudanças da utilização da frota dentro da
própria organização.

Pesquisa avançada de departamentos (unidades orgânicas) com
pesquisa por código e nome, para além da funcionalidade já
Encontrar facilmente qualquer unidade orgânica, mesmo em
existente de pesquisa através do organigrama. A posição do
organizações com estruturas complexas.
departamento no organigrama é indicada através de uma nota
que surge no ecrã.

3.05

O processamento das facturas de fornecedores através da
aplicação importadas era efetuado duas vezes por dia. Com a
instalação desta versão, o processamento passa a acontecer
quatro vezes ao dia, às 3h, 9h, 12h e 19h.

Verificar e concluir rapidamente o processo de importação de
faturação.

3.05

Melhoria

Imp. Facturas

Horário

Melhoria

Interface

Mensagem home
page

x

x

A mensagem inicial da home page pode agora incluir links para
ficheiros.

Partilhar um manual, ou outro documento, com os utilizadores da
aplicação.

3.05

Melhoria

Plafonds

Conta Corrente

x

x

O ecrã da conta corrente do plafond fornece agora informação
mais detalhada de cada movimento, quando disponível nos
ficheiros de faturação dos fornecedores.

Saber a hora do movimento ou informação adicional constante na
faturação.

3.05

www.escritadigital.pt

x

suporte.xrpfrotas@escritadigital.pt
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