|Pools

Descrição
Associado ao módulo de Gestão de Frota, a Escrita Digital tem disponível um módulo que
permite gerir um conjunto de veículos em utilização partilhada (pool). Em pool o mesmo
veículo é utilizado por várias pessoas, cabendo à aplicação gerir todo o processo de
requisição e afectação dos veículos. A aplicação disponibiliza também funcionalidades que
permitem gerir os tempos de paralização do veículo e programar a manutenção.
Principais vantagens
q A utilização dos veículos em pool aumenta significativamente a taxa de utilização dos
veículos, permitindo assim executar o mesmo serviço com menos veículos e
consequentemente reduzir custos;
q Ao introduzir a manutenção da viatura por uma única pessoa permite também a redução
dos custos de manutenção
A quem se destina
A colocação dos veículos em pool é adequada para todas as organizações onde existe
possibilidade de concentrar geograficamente os veículos em grupos com a dimensão mínima
de cinco viaturas.
Experiência da Escrita Digital
Para além da aplicação informática, a Escrita Digital disponibiliza os serviços de diagnóstico,
implementação e apoio, que assegurem um rápido retorno do investimento. Este retorno é
conseguido através da redução do número de veículos e do controle dos custos de
exploração e manutenção, sem qualquer redução na qualidade dos serviços prestados.
Outro dos efeitos da utilização partilhada de veículos é a disponibilização de viaturas para
outros utilizadores que habitualmente se deslocam por outros meios.

De entre o conjunto de funcionalidades disponíveis, destacamos:
q Possibilidade de criar pools automáticas (em que o
veículo é atribuído pela aplicação) ou manuais (em que
o veículo é atribuído por um gestor);
q Funcionamento com autorizações por evento e valor;
q Possibilidade de requisições de emergência;
q Visualização online dos veículos em parque;
q Possibilidade de definir prioridades nos veículos;
q Possibilidade de definir prioridades para os utilizadores;
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q Gestão de lista de espera;
q Intercâmbio de veículos entre pools;
q Imputação de custos com base em parâmetros fixos e
variáveis (dias e kilómetros);
q Programação dos intervalos de manutenção com base
em distância precorrida e tempo;
q Estatísticas
requisitado

online
e

de

tempo

tempo

disponível,

utilizado,

o

que

tempo

Pool Manual/ Atribuição de Viaturas

permite

dimensionar a frota face às necessidades e aos custos
inerentes;
q Funcionamento

integrado

com

portarias

e

outros

programas de gestão de acessos;
q Integração com ERP da empresa para imputação de
custos, quer através de xml, quer por ficheiros texto;
q Possibiliadde de criar requisições de emergência com
validação posterior.

Estatísticas online, o que permite o
acompanhamento constante

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 Ecrãs e funcionamento intuitivo, reduzindo as necessidades de formação;
q Programa de avisos e notificações por mail e SMS;
q
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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
competências;
Possibilidade de configurar o workflow;
Integração com o portal do colaborador/intranet;
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Ecrã onde o próprio utilizador
confirma as suas férias e gere as
delegações de competências.
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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

Módulo de autorizações com registo
de logs

outras aplicações com registo de ficheiros exportados;

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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