
Monitoramento
de Entregas

Garanta suas entregas 
no prazo com a solução 

de Monitoramento de 
Entregas da Senior

Existem desafios que precisam ser eliminados na sua rotina de entregas:

» Demora na atuação de problemas por falta de informação;
» Retrabalho no registro de ocorrências de entrega;
» Alto índice de reentrega;
» Devolução de mercadorias;
» Falta de comunicação com o motorista para verificar a situação das entregas;
» Pouca visibilidade e informação da operação pelos gestores.

COMO A SOLUÇÃO ATUA: A solução incorpora uma aplicação móvel para 
uso do motorista e o painel de monitoramento 

completo 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. 

Conte com a solução da Senior para aumentar a 
assertividade e eficiência no processo de entrega.assertividade e eficiência no processo de entrega.



Soluções que podem completar o seu negócio:

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;

Possibilidade de integração com qualquer aplicação de mercado, de acordo com a necessidade da empresa.

Benefícios da solução 
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