


Sistema de Informação de Transportes VOLVO



New Features

Actuais desafios no Sector dos Transportes :

Margens cada vez mais curtas.

Aumentos sucessivos do preço dos combustíveis.

Novas e apertadas exigências em termos ambientais.

Rígida legislação relativamente aos tempos de condução. 
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New Features

Como vencer estes desafios?

3



New Features

Optimizar:
- A utilização das cargas
- As distâncias percorridas
- Os tempos de condução
- Os consumos de combustível

Reduzir: 
- Tempo dispendido na administração e gestão de frotas
- Custos das comunicações
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New Features

Em 1994 a Volvo Trucks começou a desenvolver um 
Sistema de Informação de Transportes com vista a 
uma Gestão de Transportes mais eficaz.

Até hoje foram instalados mais de 30.000 unidades
Dynafleet, na Europa.
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Dynafleet



New Features

Dynafleet - Conceito

Ferramenta baseada na Internet.
Comunicação entre o escritório e o camião em qualquer 
momento.
Dados do veículo e motorista são transmitidos de forma 
contínua.
Dados analisados e disponibilizados na forma de 
relatórios.
Informação em tempo real sobre rotas percorridas, horas 
de condução, serviços de manutenção e muito mais. 
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The moste important…

Dynafleet - Características mais importantes

Localização dos veículos.

Visualização dos tempos de condução.

Acompanhamento da manutenção dos veículos.

Comunicação. 

Visualização dos estilos de condução.

Administração.

Serviço prestado.
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Location data

Dynafleet - Localização dos veículos

Informação da localização exacta, em tempo real, de todos
os veículos.

Os clientes podem ser informados em qualquer momento
do estado e localização da carga.

As previsões dos tempos de entrega melhoram
consideravelmente.

É automaticamente informado quando um veículo entra
numa determinada área geográfica.
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Dynafleet - Visualização dos tempos de condução

Informação sobre os tempos de condução, 
disponíveis em tempo real, através de relatórios
de fácil leitura.

Cumprimento dos regulamentos nacionais e 
europeus dos tempos de condução e trabalho
– evitam-se pesadas multas.
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Monitoring of service

Dynafleet - Acompanhamento da Manutenção

Plano de Manutenção, para cada veículo, 
elaborado e disponibilizado online – flexível e de 
fácil visualização.

O n.º de horas efectivas de trabalho aumenta.

O valor comercial do veículo mantém-se em alta.
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Communication

Dynafleet - Comunicação

Mensagens entre o escritório e o condutor
- comunicação mais rápida e clara.

Custos de comunicações bastante mais baixos.
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Monitoring of driving time

Dynafleet - Visualização do estilo de condução
Dynafleet: permite visualizar os estilos de condução de 
forma objectiva e contínua. 

Condução económica: 
- reduz consumos de combustível.
- prolonga a vida do camião.
- reduz desgaste dos pneus e custos em reparações.

Relatórios: de simples compreensão, melhoram a 
eficiência e auxiliam a tomada de decisões. Permitem
comparações entre veículos e entre condutores. 12



Flexible Dynafleet

Dynafleet Flexível

Uma ferramenta para pequenas e para grandes frotas.

Várias soluções adequadas às necessidades de cada
cliente.

Pode ser utilizado a partir de qualquer computador com 
ligação à Internet, em qualquer local, em qualquer altura.

Pode ser integrado com qualquer sistema já utilizado
pela empresa.
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New Features

Dynafleet - Diversos níveis para diferentes necessidades

Gestão de Frota

Gestão de Transportes

Gestão e Comunicação
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Dynafleet is the solution

O Dynafleet é uma solução
Simples e intuitivo.

Conhecimento da forma como os veículos são conduzidos.

Análise de desempenho dos condutores.

Registo da comunicação escritório/condutores.

Melhor planeamento da manutenção dos veículos. 

Melhor acompanhamento de todo o processo de transporte.

Promoção da imagem da empresa.
Ferramenta VOLVO – garantia de continuidade e qualidade. 15



Dynafleet
Rentável • Flexível • Simples



Volvo Trucks
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