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XRP |Gestão de Frota 

 

Em Fevereiro de 2017, lançámos a versão 3.68 da aplicação que, para além de introduzir 

numerosas melhorias, inclui novas funcionalidades: 

 O próprio utilizador do veículo passa a registar o local de carregamento no caso dos 

veículos elétricos e a carga da bateria. 

 Para os clientes com operações em diversos países, é agora possível, nas estatísticas e 

relatórios, apresentar os valores na moeda original ou na moeda base (EURO). 

 Disponibilização na aplicação XRP |Mobile das autorizações para os processos de pedido 

de suporte. 

 No módulo de Rent-a-car, introduzimos a possibilidade de enviar o pedido ao fornecedor 

com base num processo pool. 

 No modo de processo de aquisição introduzimos a possibilidade de 

controlar as assinaturas nos contratos. 

 Lançámos também um novo módulo, que permite imputar os custos 

dos veículos a terceiros com inclusão dos consumos no período. Daqui 

em diante será designado por faturação a clientes. 

 

 

XRP |Pool 

 

Em Março, lançámos a versão 3.22 da aplicação, com bastantes melhorias e correções. Das 

novas funcionalidades destacamos: 

 Introduzimos um webservice que permite a disponibilização dos trajetos oferecidos para 

partilha de viagem nas intranets (portais do colaborador) dos clientes. 

 Melhorámos a funcionalidade de partilha de viagens, sendo agora 

possível especificar os lugares a oferecer para cada viagem. 

 Introduzimos a possibilidade de, quando o utilizador devolve o veículo, 

especificar a carga disponível em veículos elétricos.  
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XRP |Gestão de oficina 

 

Em Fevereiro, lançámos a versão 2.35 da aplicação. Inclui novas funcionalidades, tais como: 

 Simplificação do registo de horas em cada secção, sendo agora permitido fechar a obra 

apenas com o registo na sessão. 

 Passaram a poder ser enviados os avisos de Inspeção periódica e 

Manutenção para o responsável da oficina. 

 Introduzimos a possibilidade de criar avisos específicos para 

determinadas tarefas\peças fora do ciclo normal da manutenção 

preventiva. 

 

 

XRP |Mobile 

 

Em Fevereiro, lançámos a versão 2.35 da aplicação. Destacamos as seguintes novas 

funcionalidades: 

 Melhorámos o site de apoio à aplicação que agora passa a estar disponível também 

diretamente através do endereço www.xrpmobile.eu.  

 Introduzimos várias melhorias, em particular na comunicação por e-

mail, de modo a tornar mais rápido e intuitivo o processo de ligação às 

aplicações XRP. 

 Introduzimos a possibilidade dar as autorizações aos pedidos de 

suporte. 
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