CorpGest Track®
O CorpGest Track® é uma solução modular e de baixo custo, apresentada pela
AMCProviders, que permite gerir a frota de veículos de uma empresa/ instituição,
fornecendo dados em tempo real, através da web, de forma a que os gestores possam
tomar decisões e proceder a ajustamentos em tempo real. Toda a solução foi pensada
de forma a adaptar-se às diferentes necessidades de configuração das empresas e
dos diferentes tipos de hardware utilizado, disponibilizando todas as funcionalidades de
gestão quer, sejam pequenas ou grandes frotas de veículos.

Funcionalidades
• Localização automática de veículos com funcionalidades de visualização georreferenciada
dos dados sobre uma base cartográfica em formato eletrónico. É possível selecionar 1 ou mais
viaturas e acompanhar o seu percurso diário no mapa.
• Fluxo automático de informação entre os sistemas embarcados (i.e., veículos e respetivos
condutores) e o Centro de Controlo, com possibilidade de integração dessa informação nos
restantes sistemas de informação. É possível enviar e receber mensagens/tarefas em tempo real
entre os sistemas embarcados e o centro de controlo.
• Funcionalidades de gestão dos serviços/tarefas/requisições que permitem um aumento da
capacidade de resposta bem como uma otimização do planeamento tendo em consideração
variáveis como: tipos de serviços, tipo de pedidos, requisitos associados a esses pedidos, equipas
disponíveis e respetiva capacidade técnica.
• Possibilita monitorizar indicadores de desempenho, com custos associados a cada serviço,
agregados por parâmetros a definir em sede de execução do projeto.
• Apresenta uma interface gráfica com informação georreferenciada e possibilidade de
monitorização em contínuo de múltiplos parâmetros, sendo de destacar: localização e identificação
de viaturas e respetivos condutores, tarefas em execução, trajeto efetuado, distâncias percorridas,
tempos e velocidade de circulação por viatura, consumos médios por viatura/condutor/trajeto, etc.)
• Configuração de alertas sobre o estado da viatura, infrações a regras de negócio predefinidas,
bem como restrições aplicáveis a zonas sobre o mapa.
• Geração de relatórios de atividade, configuráveis pelo utilizador com perfil de administrador.
• Contempla a funcionalidade de registo de pontos de interesse. Estes pontos podem
georreferenciar desde localidades, cidades, ou moradas e correspondem a todo o tipo de
localizações que o utilizador considere útil manter referenciadas ou relacionadas com o mapa,
como clientes, fornecedores, armazéns, postos de abastecimento, etc.

Benefícios
Controlo de custos da frota automóvel, através de:
• Médias de consumos mais económicas, devido ao controlo de velocidades;
• Redução dos prémios de seguro, ou pelo menos redução dos agravamentos, devido
ao controlo sobre os hábitos de condução;
• Redução dos recursos humanos necessários e custo associado à análise de distância
percorrida, velocidades atingidas, consumos, tempos de paragem, etc.
• Segurança do veículo e do condutor - em caso de furto ou carjacking, é possível saber
instantaneamente a posição atual do veículo.
• Segurança da carga e do meio envolvente – um veículo de transporte pode fornecer a
posição geográfica em caso de acidente de forma a poderem mitigar possíveis perdas
de carga.
• Promoção da condução segura e economia de energia – através da análise e controlo
de velocidades.
• Melhor apoio aos clientes - sabendo a posição atual do veículo, é possível fornecer
melhores estimativas da hora de chegada ao destino.
• Definição da rota – por análise dos percursos percorridos e consumos dos automóveis
é possível delinear novas rotas, mais rápidas e/ou económicas.
• Independência na gestão do sistema utilizando o Sistema Centro de Controlo para
registo e atualização dos dados da empresa, das viaturas e dos condutores.

CorpGest Track®
O falcão na sua frota de veículos.
O CorpGest Track® é uma solução modular, apresentada pela AMCProviders, que permite
gerir a frota de veículos de uma empresa, fornecendo dados em tempo real através da web.
Toda a solução CorpGest Track® foi pensada e configurada para se adaptar às diferentes
necessidades das empresas por forma a disponibilizar aos seus gestores, com pequenas ou
grandes frotas de veículos, a melhor informação para a tomada de decisões.
Algumas informações de apoio à gestão e à operacionalidade que destacamos: redução
dos consumos, controlo sobre os hábitos de condução, redução dos RH, tempos de
paragem, segurança do veículo/ condutor em caso de furto, segurança da carga, promoção
da condução segura e economia de energia, melhor e maior apoio aos clientes, definição
de rotas, etc.
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