GESTÃO DE TRANSPORTES

GESTÃO DE TRANSPORTES

Software de apoio e gestão para empresas de transportes rodoviários
O HLTrans é um software concebido e orientado para gestão de frotas integrado sobre a plataforma do ERP Primavera.
Este software responde às necessidades gerais das empresas de transportes com serviços rodoviários nacionais e
internacionais.

DESTINATÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE
:: Ficha de cliente, orçamentos e tabelas

:: Empresas de transportes rodoviários
com serviços nacionais e internacionais

de preços

:: Empresas com necessidade de gestão de frota

:: Ordem de serviços e subcontratação

:: Empresas intermediárias de transporte

:: Gestão de motoristas, viaturas e reboques

que operam com subcontratos

:: Gestão de viagens

:: Empresas com necessidade de gestão do seu negócio,
com redução de custos como forte aposta

:: Gestão oficinal, reparações
:: Análises e gráficos de despesas, receitas,
rentabilidade

VANTAGENS DO SOFTWARE
TOTALMENTE INTEGRADO COM O ERP

:: Gestão e controlo dos serviços de transporte
:: Centralização de informação e otimização de processos
:: Redução de custos com tempos processuais
e lançamentos de despesas
:: Rapidez e agilidade na faturação de serviços,
subcontratações e gestão de tráfego
:: Cálculo automático de mapas de ajudas de custo
:: Análises, gráficos de gestão do negócio para apoio à decisão
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HLTrans - PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

INTEGRAÇÃO COM ERP PRIMAVERA

ORDENS DE SERVIÇO

:: Consulta de entidades (Clientes, Fornecedores,
Funcionários)
:: Consulta de artigos
:: Criação de documentos de faturação (vendas
e compras)
:: Criação de encomenda de subcontratação

:: Ficha de ordem de serviço
:: Criar novos serviços a partir de outros
:: Enviar cotação diretamente por e-mail
:: Enviar nota de encomenda para fornecedor
subcontratado
:: Anexo de documentos
:: Faturação direta de um serviço, grupo ou em lote
:: Possibilidade de atribuir várias cargas e descargas
no mesmo serviço
:: Gestão de livros de CMR
:: Atribuição de motoristas e/ou viaturas internas
e externas
:: Histórico de serviços efetuados
:: Mapa de controlo da realização de serviços
:: Controlo de subcontrato de serviço
:: Indicação de serviço processado no mapa de ajudas
de custo
:: Gestão de disponibilidades de viaturas e motoristas
:: Serviço integrado com Google Maps

FICHA DE CLIENTE
:: Ficha de Cliente
:: Visualização de tabela de preços em vigor
:: Gestão de contatos do cliente
:: Moradas alternativas de carga e descarga na ficha
de cliente
:: Visualização de saldo da conta corrente

TABELAS DE PREÇOS
:: Parametrização de serviços de transporte com local
de carga e descarga
:: Definição do tipo de faturação (frete, km, ton, etc.)
:: Definição do tipo de serviço (cisterna, frigorífico, etc.)
:: Parametrização dos serviços e respetivo preço
ao cliente
:: Histórico de preços praticados aos clientes
:: Controlo de isenção de IVA nos serviços

GESTÃO DE VIAGENS
:: Criação de viagens
:: Associação de serviços a viagens
:: Gestão de km percorridos em carga e em vazio
:: Consulta de viagem no Google Maps

MOTORISTAS
:: Lista de motorista
:: Gestão de caixa de motorista
:: Processamento de mapa de ajudas de custo

GESTÃO OFICINAL
:: Ordem de serviço interno e subcontratados
:: Atribuição automática de custos de oficina a viatura
:: Gestão de stock de material

VIATURAS E REBOQUES
:: Ficha de viatura com informação detalhada
:: Gestão de cartões associados a viaturas
:: Associação de motorista e semi-reboque
:: Gestão de validades (inspecção, imposto
circulação, tacógrafo, ATP, ADR, extintores, etc.)
:: Gestão de abastecimentos por viatura
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GRÁFICO E ANÁLISES
:: Análise de serviços por viaturas
:: Análise de despesas de viaturas
:: Análise de consumos de viaturas
:: Análise de rentabilidade de viaturas
:: Análise de rentabilidade de viagem
:: Gráfico de faturação de serviços

