SOLUÇÕES DE
GESTÃO DE CARGAS
E DESCARGAS

Cargas e Descargas
Identificação e registo para monitorização de vários fornecedores e/ou transportadoras, permite
organizar filas de espera no atendimento, controlar saídas registando tempos de chegada, de
espera e permanência em cargas e descargas.

Chegada

Inscrição

Painel Informativo

Acesso

No portão de entrada informa
o sistema da sua presença.

É-lhe atribuido um código único
indicando neste, data/hora de
chegada e número de matrícula,
após o qual se dirige para o
espaço indicado de espera.

O painel informativo indica ao
fornecedor/transportadora qual
o cais a que se deve dirigir.

À entrada, marca o código
que lhe foi atribuído no acto da
inscrição e dirige-se ao cais
indicado no painel.

Gestão de Autorizações
de cargas e descargas,
filas de espera e acesso
a instalações.

Integração com portões,
barreiras, torniquetes
e outros pontos de acesso.

A indicação de chamada visual
está associada a um som de
sirene.

Gestão de locais de espera
com chamada automática
com base no tamanho.

Relatóriossimplese detalhados.
Tempos de permanencia.
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Inscrições

Introdução das viaturas no sistema

Os fornecedores introduzem a viaturas no
sistema à chegada, recebendo um código de
acesso que permite gerir todo o processo até
à sua saída.

Atribuindo um código de acesso e gerindo todo
o processo até à sua saída.

Bloqueio da Viatura e/ou Porta

Plano de descargas

Em caso de revista aleatória ou motivada por
suspeita de furto, o supervisor pode bloquear
uma determinada viatura ou bloquear a porta.

Existe um plano de descargas, que permite
uma previsão/ calendarização (hora/data) de
fornecedores/ transportadoras e a que cais de
descarga se vão dirigir.

Consulta / Listagens

Consulta de Movimentos Realizados
pelo Segurança

Presenças: Indica a data/hora, transportadora
e/ou Fornecedor, o condutor, por cais de
atendimento, a matrícula, o tempo de espera
e tempo de presença. Atrasos: Indica
o fornecedor e /ou transportadora, data
e hora prevista de chegada, a hora que
efectivamente chegou e indica os atrasos em
minutos.

Vizualização das acções de bloqueio/desbloqueio
realizadas às viaturas, às portas e à sirene num
determinado periodo de tempo. Pode visualizar
no software todos os registos criados no dia
corrente, número de matrículas e poderá
alterar o periodo de tempo, seleccionando novas
datas nos calendários disponíveis.
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