GESTÃO DE
LOGÍSTICA | TMS

GESTÃO DE
TRANSPORTES | TMS
A solução de Gestão de Transportes | TMS da
Senior atende todas as necessidades da sua
empresa. Tenha gestão automatizada, com redução
de custos e eficiência nas operações. Com a
solução você terá controle das operações de coletas

e entregas, fretes e expedições de cargas. Realize
simulações de rentabilidade e tenha gestão total
da sua equipe comercial, com maior produtividade
nas atividades operacionais acompanhando seus
clientes com um CRM voltado a transportadoras.

Conheça as funcionalidades e benefícios para sua gestão:
FUNCIONALIDADES

BENEFÍCIOS

Geração automática de documentos como CT-e,
MDF-e, CRT e outros.

Aderente às operações de transporte de cargas
fracionadas e lotação, no Brasil e Mercosul.

Ponto avançado de coleta.

Integração com administradoras de pagamento
eletrônico de fretes.

Flexibilidade no cadastro das negociações com
embarcadores.

Melhore a administração dos contratos e das
tabelas de frete.

Emissão e controle de documentos de transportes
internacionais com integração do SISCOSERV.
EDI configurável e automatizado.
Rastreabilidade desde a coleta até a entrega das
mercadorias.
Gestão de volumes.

Redução de tempo na movimentação das
mercadorias.
Flexibilidade de formatos para melhor se adequar
aos clientes.
Tenha total integridade das informações.
Agilidade nas tratativas de ocorrências com
mercadorias.
Rapidez no processo indenizatório.

Controle de pagamento de adiantamentos e saldos
de frete – geração de CIOT.

Logística integrada entre embarcador e
transportadora.

Gestão de ocorrências.

Segurança na hora dos pagamentos.

Controle de mercadorias extraviadas.

Gestão segura e ágil do Faturamento de forma
parametrizável e automática.

Averbação eletrônica de seguro.

Apuração de custos e rentabilidade das operações.

Gestão de viagens.

Aprovação por alçadas.

Integração com rastreadores.

Análise dos níveis de serviço com embarcadores.

Cálculo de comissão para agências e franquias,
redespacho e freteiros.
Roteirização e Monitoramento de coletas e entregas
em trânsito, abertas, realizadas, canceladas e
autorizadas em tempo real.
Automação do Depósito integrada a coletores de
dados, balanças e sorter.

MANTENHA CONFORMIDADE
COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE:
» Controle de jornada de trabalho do motorista;
» CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico;
» PEF – Pagamento Eletrônico de Fretes;
» MDF-e – Manifesto Eletrônico de Cargas.

GESTÃO DE
FROTAS | FMS
Com o Gestão de Frotas | FMS, você terá uma
solução completa para domínio da sua frota.
As informações são geradas de forma segura e
automatizada, garantindo um controle com mais
agilidade, planejamento e eficácia. Gerencie
a documentação dos veículos, manutenções,
revisões periódicas, abastecimentos e pneus.

BENEFÍCIOS
Gestão do custo relativo ao desgaste alcançado
em função da quilometragem rodada.
Geração automática de cobrança de multas.
Integração com sistema de custos de oficina.
Configuração de cálculo de comissão.

Conheça a nossa solução:

Descubra quais veículos estão consumindo mais
combustível controlando o saldo dos tanques.

FUNCIONALIDADES

Visualização da disponibilidade de veículos por
filial e tipo de veículo.

Gestão de custos da frota.
Administração da documentação e acerto de contas
com motoristas.
Controle de manutenções preventivas e corretivas.
Checklist mobile.
Automação de abastecimento interno e externo.
Controle de trafego e revisão de veículos.

Empresa referência em TMS no Brasil e Mercosul
com mais de 23 anos de experiência no mercado;
9 empresas premiadas no Top of Mind
de 2016 utilizam nossas soluções;

MOBILIDADE
Aumente seus resultados, reduza custos
e acompanhe as informações em tempo
real com nossos aplicativos móveis.

Check-List de Viagem | CHK
Verifique os itens necessários para a
liberação do veículo para viagens e envie
as pendências diretamente para a oficina.

Jornada de Motorista | JMT
Com o aplicativo o motorista aponta
horas de qualquer lugar.

SIG
Acompanhe o faturamento de suas filiais
de qualquer lugar com o aplicativo
mobile de indicadores gerenciais.

Visualização dos veículos em viagem.
Agendamento dinâmico de viagens.
Planejamento e agendamento automático de
revisões periódicas.
Visualização dinâmica da situação dos
veículos e pneus.

1,3 milhão de CT-es emitidos mensalmente;
Mais de 18 mil usuários online diariamente;
Mais de 15 mil veículos monitorados por mês;
Redução de 8% do custo no Km rodado.

MONITORAMENTO
DE ENTREGAS
Aumente a assertividade e eficiência no processo de entrega. A solução incorpora, uma plataforma móvel
para uso do motorista e o painel de monitoramento voltado para os gestores.

Plataforma móvel de entregas
O app de entregas mostra a rota e as atividades a
serem realizadas pelo motorista. Cada atividade
precisa receber informações e confirmações de
realização ou de não realização com descrição do
motivo. No aplicativo também é possível coletar a
assinatura digital do recebedor e capturar imagem
de comprovantes e mercadorias entregues.

Painel de
acompanhamento de entregas
Para os gestores, contamos com o painel de
monitoramento, que exibe as atividades diárias e a
localização de cada veículo da frota, tudo em tempo
real. Através do painel é possível acompanhar detalhes
das atividades, as ocorrências lançadas, o prazo de
conclusão e a data de realização de cada entrega.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Análise de desempenho e realização da rota em
tempo real.
Possibilidade de atuação imediata em atividades
em atraso, status de alerta e não realizadas.
Atividades listadas ao motorista respeitando a
sequência e evitando emissão de relatórios.
Navegação por GPS orientando a realização do
caminho adequado.
Lançamento de ocorrências de entrega evitando
retrabalho da equipe de logística.
Registro de comprovantes de entrega,
mercadorias e a tecnologia de assinatura digital
do recebedor.

ROTEIRIZADOR
Planeje as rotas de entregas e coletas a serem
realizadas de forma automática, calculando a melhor
forma considerando os pré-requisitos de tempo,
custo, janela de atendimento e prioridades. Ideal
para empresas que realizam coletas ou entregas
com veículos próprios ou de terceiros, ou que façam
qualquer tipo de serviço externo como visitas em
clientes, montagem de móveis, entre outros.
Reduza custos com coletas, entregas e atividades
externas. Automatize os cálculos e a independência
de uma pessoa que conheça a região da rota.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Traz independência ao distribuidor e possibilita que os locais sejam explorados da melhor forma.
Garante que as definições e restrições de cada situação sejam respeitadas.
Possibilita a roteirização de diversas formas, como:
» Roteirização com restrição de capacidade;
» Roteirização com restrição de capacidade e jornada máxima de trabalho;
» Roteiro único;
» Roteirização com predefinição de regiões de atendimento;
» Roteirização com janela horária de atendimento.

A Senior é referência nacional em
desenvolvimento de softwares para
gestão Empresarial, Logística, de Pessoas,
de Relacionamento e de Segurança.
Oferecemos, também, consultorias com
especialistas para ajudar a detectar pontos
baixos e altos da gestão e os transformar
em estratégia de negócios.

Está comprovado: a Senior tem a tecnologia
como principal ferramenta para fazer sua
empresa evoluir 35% mais rápido*. Isso é inovar,
aumentar a produtividade, simplificar a tomada
de decisão e impulsionar a força do seu negócio.
Esta é a Senior, uma empresa em constante
evolução e que não para de crescer.

MISSÃO

VISÃO

Prover diferenciais competitivos
e sustentáveis para as organizações, com
pessoas comprometidas e valorizadas.

Ser a melhor escolha em soluções
inovadoras.

NEGÓCIO
Soluções de alta performance
para gestão.

VALORES
Foco no cliente, Ética, Inovação,
Valorização de Pessoas, Qualidade
e Maximização dos Resultados.

*Fonte: Portal ERP

A SENIOR
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