|Frota
O mais recente módulo das aplicações XRP é um módulo que permite gerir a frota automóvel de
uma organização, permitindo ganhos de produtividade e reduções significativas de custos. O
módulo centraliza numa base de dados única todos os veículos e funcionando com base no
conceito de worrkflow permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerir os contratos associados (ex: leasing, aluguer, seguros);
Centralizar todos os custos com viaturas (ex: manutenção, seguros, impostos);
Controlar os tempos de utilização dos veículos;
Controlar consumos;
Programar manutenção;
Eliminar tarefas sem valor acrescentado;
Reduzir a burocracia;
Disponibilizar a cada utilizador informação sobre os custos da viatura;
Aumentar a coesão organizacional.

De entre as principais funcionalidades, destacamos:
1. Base de dados de veículos, agrupados por grupos e
locais;
2. Base de dados para contratos que inclui financiamento,
seguros e manutenção;
3. Possibilidade de afectar veículos a locais;
4. Gestão de veículos em pool (com módulo próprio) e
afectos;
5. Registo de todas as despesas dos veículos;
6. Gestão automática de impostos;
7. Completo programa de autorizações por valor e eventos
para autorização de despesas;
8. Registo de Quilómetros;
9. Programação da manutenção;
10. Controle dos custos de manutenção;
11. Integração da informação proveniente dos cartões de
combustível;
12. Emissão de templates por fax e/ou email para
desencadear requisições de serviços a fornecedores;
13. Registo de alertas quer para fim de contratos, quer para
avisos de manutenção;
14. Gestão da documentação com alerta de documentos em
falta
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Ecrã de autorização para despesas
com o veículo

Ecrã com o historial do veículo
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Funcionalidades gerais das aplicações ED-Portal|XRP
Para além das funcionalidades próprias, a aplicação beneficia de todas as funcionalidades das
aplicações ED-Portal|XRP, das quais destacamos:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Ecrãs e funcionamento intuitivo, reduzindo as necessidades de formação;
Programa de avisos e notificações por mail e SMS;
Completo programa de autorizações;
Cada utilizador pode configurar a sua delegação de
competências;
Possibilidade de configurar o workflow;
Integração com o portal do colaborador/intranet;
Indexação dos processos de acordo com parâmetros
configurados;
Gestão de férias e ausências;
Cada utilizador pode configurar a sua delegação de
Ecrã onde o próprio utilizador
competências;
confirma as suas férias e gere as
delegações de competências.
Possibilidade de configurar o workflow;
Integração com o portal do colaborador/intranet;

q Indexação dos processos de acordo com parâmetros
configurados;
q Gestão de férias e ausências;
q Interface integralmente em browser;
q Integração com as aplicações de gestão documental;
q Integração com SAP e Oracle Finance;
q Estatísticas com módulo gráfico em browser;
q Exportação de processos para ficheiros CSV (lido pelo
Excel) a partir do browser
q Gateway para troca de ficheiros texto para interligação a
outras aplicações com registo de ficheiros exportados;

Módulo de autorizações com registo
de logs

Para informações adicionais, favor contactar:
Tomé Gil
Email: tome.gil@escritadigital.pt, telefone: 213811710
Escrita Digital, SA.
Rua Castilho, nº 39, 10º F
1250-068 LISBOA
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