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GESTÃO DE FROTAS

O Cartão Gestão de Frotas configura-se em um sistema totalmente WEB, destinado a gestão integrada ou parcial do 

controle de Abastecimento e Manutenção de veículos, oferecendo a pequenas, médias e grandes empresas um produto 

que simplifica a liberação e a distribuição de verbas entre veículos e condutores autorizados, fazendo o uso de uma 

senha pessoal para efetuação do abastecimento e/ou para o controle de manutenções realizadas nos veículos. 

 

No sistema Portal Card, o Gestor da Frota administra a distribuição dos limites de créditos autorizados para cada 

veículo, podendo ainda flexibilizar a administração da provisão por Unidade/Filial da Frota e por rubrica:  

Abastecimento e/ou Serviços de Manutenção, sendo autorizadas as condições que se fizerem necessárias, tais como: 

quilometragem, hodômetro, capacidade do tanque, produto autorizado para abastecimento, litragem/quantidade, 

intervalo de abastecimento, tipo de manutenção, etc., de forma a identificar individualmente todos os veículos 

provisionados junto aos serviços. 

 

 

 

 

 

DETALHAMENTO DOS VEÍCULOS, CONDUTORES E ESTABELECIMENTOS 

O sistema Gestão de Frotas dispõe de cadastros online concentrando todos os principais dados da Frota, do Condutor 

e do Veículo, possibilitando um maior controle da Empresa Frotista com a identificação dos gastos do veículo, do 

condutor e cobrança de taxas do estabelecimento em relatórios WEB 24 horas por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS GERAIS DO CONDUTOR DO VEÍCULO:   

As informações se concentram nos dados da Carteira de 

Habilitação

Sistema Gestão de Frotas 

Processadora de cartões de crédito e assemelhados, 

atuando a mais de 17 anos na prestação de serviços nos 

mais variados segmentos da área. 

Maximize seus recursos de maneira racional e econômica, utilizando um Sistema de Gestão 

Integrada ou Parcial no controle de Abastecimentos e Manutenções dos veículos de sua Frota! 

Sua Frota será gerida através de um sistema online sempre que 

houver necessidade de reparos mecânicos e/ou abastecimentos! 

PARAMETRIZAÇÕES DO ESTABELECIMENTO:   

Dia de entrega do borderô, taxa de serviço, 
venda parcelada lojista, número de parcelas 
permitidas para financiamento, tipo de 
estabelecimento, tipo de especialização de 
serviço, etc. 

 

DADOS GERAIS DO VEÍCULO:  

Categoria, modelo, placa, capacidade do cárter, modelo do 
motor, ano de fabricação do veículo, ano do modelo do veículo, 
potência, rendimento médio, hodômetro, cor, etc. 

 

Nos diferenciamos no mercado por sermos a única empresa do segmento a possuir software próprio, realizando o 

processamento de transações on-line e real-time de forma muito segura! 
 

Por esta razão, apresentamos à você nosso... 
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1. O Gestor da Frota abre uma Ordem de Serviço (OS) para manutenção do veículo e transmite para as Oficinas 

mecânicas selecionadas; 

2. As oficinas que receberam a Ordem de Serviço, analisam a OS incluindo o orçamento do serviço; 

3. O Gestor da Frota aprova o orçamento junto a Oficina Mecânica que melhor apresentar custo x benefício e 

encaminha o veículo a Oficina,  

4. A Oficina Mecânica realiza o serviço de manutenção no veículo, objeto da OS. 

5. Ao finalizar o serviço, a oficina registra a saída do veículo. 

6. O gestor da Frota aprova o pagamento do serviço à Oficina.  

 

A Setorização permite que a Empresa Frotista flexibilize hierarquicamente a administração de toda a sua Frota, sendo 

possível dividir o Crédito Concedido da Frota, entre os setores (unidades filiais) e por rubrica:  Abastecimento 

e/ou Serviços de Manutenção. Desta forma, cada Setor / unidade filial realiza a gestão do seu próprio crédito com 

a distribuição dos limites entre os veículos, pertencentes a mesma, na utilização dos serviços de abastecimento e/ou 

manutenção, sendo verificado de forma segregada todas as verificações e validações da operação. 

 

 

Armazenamento de Dados 
Operação 

Autorização e Processamento 

 

 

Gestor da Frota Acesso da Frota Acesso Oficinas Mecânicas 

Cadastra Oficinas 

Mecânicas 

Cadastra Empresa Frotista 

Cadastra Filiais da Frota 

Cadastra Veículos 

Cadastra Condutores 

Analisam a O.S. incluindo 

o orçamento do serviço 

Contas a Receber 

Aprova o orçamento na 

Oficina Mecânica que 

melhor apresentar custo 

x benefício e encaminha 

o veículo a Oficina 

selecionada 

Realiza o serviço de 

manutenção no veículo, 

objeto da O.S. 

Abre a O.S. e transmite 

para as Oficinas Mecânicas 

Aprova o pagamento do 

serviço a Oficina 

Registra a saída do 

veículo 

Contas a Pagar 

Relatórios 

Gerenciais 

Relatórios de 

Controle 

E muito mais! 

A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPREENDE A RELAÇÃO ENTRE A FROTA E A OFICINA MECÂNICA 

FLEXIBILIZAÇÃO NA GESTÃO DE TODA SUA FROTA ATRAVÉS DA SETORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS! 
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AUTORIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES e- POS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e- DriverCard o aplicativo do CONDUTOR DO VEÍCULO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe o login 

Entrar 
Políticas Versão 1.1.0 

O e-POS é o aplicativo de autorização que a Portal 

Card oferece a Empresa Frotista pensando nos Postos 

Combustíveis credenciados, proporcionando-os a 

praticidade de concentrar em um clique a autorização 

do abastecimento totalmente online. 

 

O e-POS possui as mesmas funcionalidades de uma 

máquina de POS, a qual independente da operadora 

móvel e sem a necessidade de acoplar qualquer tipo 

de acessório para leitura do cartão, efetua a 

autorização da transação no Estabelecimento através 

de qualquer plataforma mobile e o comprovante da 

venda é enviado ao Portador do Cartão via SMS. 

PRATICIDADE, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA 

EFETUAR SUAS VENDAS, GERENCIAR E 

ACOMPANHAR TODA SUA OPERAÇÃO! 

e- POS 

Informe a senha 

e-DriverCard auxilia o condutor na organização dos gastos do veículo 

através dos registros das despesas em abastecimentos estando em mãos 

um histórico completo dos gastos. 

 

O aplicativo e-DriverCard oferece ao condutor do veículo a 

possibilidade de ter todas as informações a respeito das 

transações de abastecimento realizadas através do celular: 

Extratos, Saldos, Transações negadas sendo informado o 

motivo, pesquisa por estabelecimentos mais próximos da 

localização atual como oficinas mecânicas e postos 

combustíveis e muito mais! 
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VANTAGENS DO SISTEMA GESTÃO DE FROTAS PORTAL CARD 

 Sistema de Cadastros online concentrando informações de diversos dados da Frota, Unidades Filiais, Veículos e 

Condutores, sendo o Cartão vinculado ao Veículo e não ao Condutor; 

 Cadastro de Produtos/Serviços autorizados para Abastecimento e Manutenção de Veículos; 

 Controle de limites de Abastecimento e Manutenção por veículo, de forma que os limites distribuídos entre os 

veículos respeitem o Crédito Concedido pela Empresa ou pela Unidade Filial; 

 e-DriverCard o aplicativo para o Condutor do veículo consultar seus Extratos, Saldos, localizar as Oficinas 

Credenciadas e Postos Combustíveis mais próximos; 

 Autorização via e-POS com praticidade, segurança e mobilidade para efetuar suas vendas, gerenciar e 

acompanhar toda sua operação pela plataforma mobile, com acesso exclusivo. 

 Cotação de peças de forma eletrônica via WEB, em tempo real, junto as variadas Autopeças e Oficinas Mecânicas 

pré-cadastradas no sistema, que também possuem acesso para responderem seus orçamentos via WEB; 

 Aprovação do orçamento em tempo real com autorização dos pagamentos das notas fiscais após comprovação 

do conserto do veículo via WEB, permitindo a inclusão de detalhes dos dados na Nota fiscal; 

 Controle de registro de entrada e saída dos veículos nas Oficinas Mecânicas, incluindo registro da finalização do 

conserto do veículo; 

 Relatórios de Controle e Gerenciais on line, por período do histórico de manutenções e abastecimento de todos 

os Veículos, listagem de Condutores que não efetuaram abastecimentos por período, Relatório de Desvio de 

Abastecimento e muito mais!  

 

INFRAESTRUTURA PORTAL CARD 

 

 

 

 

 

 

Sendo o software totalmente próprio estamos em constante evolução, conforme demandas dos clientes 

e necessidades apontadas pelo mercado. Nos destacamos pela agilidade de processamento, aplicativos em 

dispositivos móveis, soluções de BackOffice eficientes, procedimentos documentados para implementação, 

operação e utilização. 

 Sistema de Cartão de Crédito em uma Caixa. 

 Suporte total na implementação e suporte 24 x 7 x 365 na operação. 

 Trilhas de auditoria. Tratamento lógico para manutenção do banco de dados. 

 Especificação e Modelagem. 

 Ambiente de Homologação. 

Data Center Principal Data Center de Contingência Data Center de Desenvolvimento 

 Servidores e storages DELL® de alta performance e alta disponibilidade; 

 Ambientes com nobreaks gerenciados e redundantes. 


