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Tipo Área Funcionalidade Descrição Interesse/ Utilizações possíveis Onde encontrar/ Como configurar
Requer 

configurações

Nova Func. Bases de dados Condutores
Introduzimos a possibilidade de registar utilizadores na 
aplicação de forma simplificada.

Permite associar veículos e pedidos pool a 
utilizadores, que não fazendo parte da 
organização utilizam os veículos e assim 
ficar com um registo de utilização.

Criação/gestão da base de dados dos condutores:
Perfis:  Frota - Configurações; Pool - Configurações; Pool 
- Gestão
Menu: Configurações > Base de dados > Condutores

Não requer.

Melhoria Contabilização
Faturas 
contabilizadas

Na pesquisa dos ficheiros exportados para contabilização, 
introduzimos a possibilidade de pesquisa pelo nome do 
fornecedor, pela empresa faturada, pelo número da fatura e 
pela data do pedido de contabilização.

Facilitar a pesquisa dos ficheiros 
exportados para contabilização.

Acesso aos ficheiros exportados para contabilização:
Perfis: Contabilidade
Menu: Configurações > Contabilidade > Exportação > 
Faturas/NC - por ficheiro/ecrã

Não requer.

Nova func. Contratos
Aplicação do IFRS 16 
num contrato de 
uma viatura

Passou a ser possível indicar num contrato de uma viatura, 
se a esse se aplicam as regras da norma IFRS 16, 
selecionando a opção Sim ou Não para o campo "Valida IFRS 
16".

Permite que na importação de ficheiros de 
faturação não sejam aplicadas as regras 
associadas ao IFRS 16 para o contrato de 
um veículo em particular.

Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Contratos
No ecrã de configuração dos contratos, selecionar a 
opção "Sim" para o campo "Permitir indicar num 
contrato se a esse contrato se aplicam as regras do IFRS 
16", para que fique visível nos contratos a opção "Valida 
IFRS 16".

Requer ativar a opção 
na configuração dos 
contratos.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
16657).

Nova func. Contratos Aviso de término

Passou a ser possível emitir um aviso de contrato a 
terminar. Este aviso pode ser emitido para o responsável do 
veículo, os gestores de contratos e os gestores pool.

Facilitar a gestão dos contratos dos 
veículos. 

Configuração para ativar a possibilidade de emissão de 
avisos de contratos a terminar:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Contratos

No ecrã de configuração dos contratos, nos campos:
- "Contratos a terminar - Emitir avisos", selecionar os 
utilizadores para os quais vão ser emitidos os avisos;
- "Contrato a terminar - Antecedência em dias para a 
emissão do aviso", indicar o número de dias. 

Requer ativar a 
configuração nos 
contratos.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
17874).

Nova func. Contratos Linha do serviço
Introduzimos a possibilidade de poder indicar a data de 
início e de fim de um serviço.

Permite ter serviços associados ao 
contrato por períodos diferentes do 
contrato e consequentemente recalcular o 
valor do contrato quando da renegociação.

Configuração para poder indicar as datas nas linhas dos 
serviços dos contratos:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Contratos

No ecrã de configuração dos contratos, selecionar a 
opção "Sim", para o campo "Ter data de inicio e fim por 
serviço".

Requer ativar a opção 
na configuração dos 
contratos.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
16657).

Melhoria Dashboard Frota
Modificámos o funcionamento destes indicadores para 
atualizarem a informação diariamente. Anteriormente, a 
atualização estava como semanal.

Ter a informação atualizada diariamente.
Para aceder ao Dashboard:
Menu: Dashboard > Frota Não requer.

Inovação Dashboard Multas
Disponibilizamos o ecrã [Dashboard - Multas] onde pode 
encontrar informação sobre o estado em que se encontram 
os diferentes processo de multas.

Obter e monitorizar de forma fácil:
- os estados em que se encontram os 
processos de multa;
- os motivos das multas.

Para aceder ao Dashboard:
Perfis: Multas - Gestão
Menu: Dashboard > Multas

Requer contacto com 
a Escrita Digital.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
17872).
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Nova Func. Dashboard Sinistros
Disponibilizamos o ecrã [Dashboard - Sinistros] onde pode 
encontrar informação sobre os sinistros em curso e 
encerrados de uma forma fácil.

Obter e monitorizar de forma fácil: 
- os estados em que se encontram os 
processos de sinistros;
- outra informação relevante, tal como, o 
número de sinistros por percentagem de 
responsabilidade dos condutores.

Para aceder ao Dashboard:
Perfis: Gestores de veículos, Seguros - Gestão e Seguros - 
Externo
Menu: Dashboard > Sinistros

Requer contacto com 
a Escrita Digital.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
17873).

Nova func.
Ficha do veículo / 
equipamento

Campos livres

Na configuração dos campos livres introduzimos a opção de 
poder associá-los a grupos gerais.
Os campos livres associados a  grupos gerais apenas ficam 
disponíveis nas fichas do veículo/equipamento que 
pertençam ao grupo. 

Útil para personalizar a ficha do veículo de 
acordo com a tipologia de bem (ex: 
veículo, máquina).

Configuração para associar grupos gerais a campos 
livres:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Gerais > Campos livres
Na linha de configuração do campo livre, podem ser 
selecionados um ou mais grupos gerais. 

Requer configurar os 
campos livres com 
grupos gerais.
Ver informação adicional 
na extranet (artigo 
17171).

Nova func.
Ficha do veículo / 
equipamento

Motor de busca
Acrescentámos a possibilidade de pesquisar veículos com 
contratos a expirar em 60 dias.

Facilitar a pesquisa de veículos com 
contratos a terminar. 

O motor de busca encontra-se em:  
Gestão > Veículos > Pesquisar 
ou, para o responsável do veículo:
Meus > Veículos > Meus Veículos -
Na Pesquisa Avançada, selecionar a opção "Contrato a 
expirar em 60 dias".

Não requer.

Melhoria
Ficha do veículo / 
equipamento

Opções/Acessórios
(Extras)

Na ficha do veículo, passou a ser possível não apresentar a 
zona Opções/Acessórios.

Não mostrar esta zona na ficha do veículo 
se não for necessária. 

Configuração para visualizar ou esconder a zona 
Opções/Acessórios:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Ficha do Veículo
Para o campo "Opções/Acessórios do veículo visível" 
selecionar a opção "Sim" ou "Não".

Requer configurar a 
opção na ficha do 
veículo. 

Nova Func.
Ficha do veículo / 
equipamento

Previsão de abate 

Com o lançamento da nova funcionalidade de tarefas de 
manutenção é agora possível utilizar esta funcionalidade 
para ter alertas de abate por Km e Data. Como a atual 
funcionalidade apenas permite por data, dá-se agora aos 
clientes a opção de a desligar.

Poder ter alertas de abate por quilómetros 
ou data sem necessidade de ter a 
funcionalidade duplicada.

Configuração para visualizar ou esconder a zona 
Opções/Acessórios:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Ficha do Veículo
Para o campo "Previsão de abate visível" selecionar a 
opção "Sim" ou "Não".

Não requer.

Inovação Framework Segurança no acesso
Introduzimos a ferramenta CAPTCHA para ajudar a  impedir 
ataques de disponibilidade (DoS - Denial of Service). 

Aumentar a segurança da aplicação face a 
ataques cibernéticos.

Para ver se tem a ferramenta ativa:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Cliente
Se a ferramenta estiver ativa, na zona Autenticação, o 
campo "Requer CAPTCHA" está a "Sim".

Para ativar a 
funcionalidade deve 
contactar a Escrita 
Digital.

Nova func. Indisponibilidades Criação

Na criação de indisponibilidades para um veículo, passou a 
ser possível criar, em simultâneo, as mesmas 
indisponibilidades para os veículos dos quais é responsável 
(enquanto Responsável de veículos) ou os veículos de uma 
pool de que é gestor.

Facilitar a criação de indisponibilidades 
(imobilizações) para vários veículos.

Acesso à funcionalidade:
Perfis: Veículos + Equip. Produção - Responsável e Pool - 
Gestão
Menu: No ecrã de criação de indisponibilidades de um 
veículo.

Não requer.
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Nova func. Indisponibilidades Link rápido
Passou a poder ficar disponível, na homepage , o link 
|Indisponibilidade▼| para aceder diretamente ao ecrã das 
indisponibilidades dos veículos.

Facilitar a criação ou a consulta de 
indisponibilidades do veículo.

Configuração para ter o link de indisponibilidades visível 
na homepage :
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > Motivos Indisp.

Campo de configuração: "Link rápido de 
Indisponibilidade na homepage visível " com as opções 
"Sim" ou "Não". 

Requer configurar a 
opção para que o link 
fique visível.

Nova func.
IPO 
(Inspeção Periódica 
Obrigatória)

Gestão documental
Passou a ser possível colocar cópia digital do certificado de 
inspeção quando do fecho de um processo de IPO.

Associar cópia do certificado de inspeção 
ao processo.

Configuração da categoria e do tipo de documento dos 
alertas de IPO:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Frota > IPO

Requer configurar o 
tipo de documento 
nas configurações do 
processo de IPO

Melhoria Utilizadores Bloqueio da conta
Se a aplicação tiver a opção de bloqueio de password ativa, 
é enviado ao utilizador que fica bloqueado um e-mail com 
essa informação.

Informar o utilizador que a sua conta de 
acesso à aplicação ficou bloqueada.

Editar o e-mail e poder configurar o Assunto, Texto e 
outros parâmetros:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > E-mails > Editar
Grupo > Framework
Designação > Login - Conta bloqueada > Colaborador

Não requer.

Melhoria Utilizadores
Bloqueio da 
password

O bloqueio, ou não, da password do utilizador, após 3  
tentativas de acesso falhadas, passou a ser configurável pelo 
cliente.

Disponibilizar ao cliente a possibilidade de 
ativar ou anular esta funcionalidade de 
segurança no acesso.

Para aceder à configuração do bloqueio da password:
Perfis: Frota - Configurações
Menu: Configurações > Cliente
Na zona Autenticação, selecionar para o campo 
"Bloqueio de password" a opção "Sim" ou "Não". 

Requer configurar a 
opção de bloqueio da 
password.

Melhoria Utilizadores Motor de busca
Se a aplicação tiver a opção de bloqueio de password ativa, 
acrescentámos a possibilidade de pesquisar os utilizadores 
bloqueados.

Facilitar a pesquisa de utilizadores 
bloqueados.

Para aceder ao filtro de pesquisa de utilizadores 
bloqueados:
Perfis: Utilizadores - Gestão
Menu: Configurações > Base de dados > Utilizadores

Na Pesquisa Avançada, selecionar a opção "Bloqueado".

Requer configurar a 
opção de bloqueio da 
password.
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