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SOLUÇÃO DE FROTA

CONTROLE A EVOLUÇÃO  
DOS CUSTOS E A GESTÃO  
DA MANUTENÇÃO DAS  
SUAS VIATURAS

Se a sua empresa for um motor, e cada ativo  
da sua frota for uma peça desse motor,  
então a Solução de Frota corresponde tanto  
às ligações que permitem a interação das 
peças como à energia que as mantém oleadas, 
de modo a colocar o seu motor a carburar  
no máximo.

Visite www.phcsoftware.com

SOLUÇÃO DE FROTA
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SOLUÇÃO DE FROTA

O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

+ Historial detalhado de cada viatura

+ Gestão de manutenção passada e futura

+ Controlo de custos

+ Monitorização dos vários acessórios 

+ Análises da atividade da frota

+ Estatísticas e gráficos sobre o negócio

+ Integração entre ferramentas

+ Simplificação e automatização de processos

+ Gestão de motoristas e viagens

+ Controlo de seguros e “leasings”

SOLUÇÃO DE FROTA
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SOLUÇÃO DE FROTA

UM SOFTWARE DE FROTA TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. 
SAIBA COMO.

Ajuda-o a gerir de forma eficiente toda a sua 
informação 
Entre viaturas, motoristas, viagens, acessórios, há um 
manancial de dados que é criado continuamente e que 
se pode tornar muito difícil de monitorizar. O software de 
gestão de frota ajuda-o a agrupar, processar e analisar 
facilmente toda a sua informação.

Traz-lhe agilidade no agendamento dos prazos das 
suas viaturas   
Uma boa aplicação de gestão de frota vem preparada 
para o avisar dos seus prazos ou para os agendar 
automaticamente. Manutenções, prazos de seguros, 
quilómetros de leasing ficam assim muito mais fáceis de 
gerir.

Controla eficazmente os seus custos  
Uma frota acarreta diversos tipos de custos. Com uma 
aplicação de gestão de frota todos estes custos podem 
ser controlados no dia a dia, e mais ainda, analisados  
a fundo segundo vários tipos de filtros.

Dá-lhe uma visão global da sua frota  
Um software de gestão de frota com capacidade de 
análise gráfica é uma ferramenta preciosa para isso. Este 
tipo de funcionalidade dá-lhe uma visão intuitiva sobre 
todos os aspetos do seu negócio – assim como um maior 
poder de decisão.

Num estudo realizado a mais de 300 empresas, 
73% classifica entre 8 e 10 (numa escala de  
1 a 10) a importância do software de gestão  
para garantir maior capacidade de resposta  
e vantagem em relação à concorrência.

Fonte: Estudo Empresas 

Darwin em Portugal
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SOLUÇÃO DE FROTA

A SOLUÇÃO PARA FROTA AUTOMÓVEL QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

A sua empresa é única e tem necessidades específicas.  
A solução PHC CS Frota é uma solução flexível, 
composta pelos módulos que fazem sentido para o seu 
negócio e totalmente adaptável às necessidades da sua 
empresa, qualquer que seja a sua dimensão.

A Solução PHC CS Frota é composta pelos seguintes 
módulos:

PHC CS Frota     Pág.3

PHC CS Dashboard    Pág.8 

Juntos, estes módulos formam a base que gere a frota 
da sua empresa. 

Com a Solução para Frota Automóvel a sua eficácia na 
gestão é reforçada e a sua produtividade aumenta.  
E porque é um software totalmente configurável  
e personalizável, pode ser adaptado individualmente  
ao seu negócio e à sua forma única de trabalhar. 

GESTÃO COMPLETA DA SUA FROTA AUTOMÓVEL 
Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, 
desde as grandes áreas de cada módulo até à mais 
pequena opção de menu, com um objetivo: a máxima 
rentabilidade da sua frota automóvel.

O resultado é um software preparado para otimizar 
todas as áreas da gestão da sua frota, monitorizando em 
tempo real os custos de cada viatura e assegurando que 
a sua manutenção é realizada de uma forma eficaz  
e profissional.

Analisámos várias soluções, mas 
as aplicações da PHC foram as 
que melhor se adaptavam à nossa 
realidade e as que respondiam às 
nossas necessidades.

Dora Vale, Responsável pela Área Informática  

da Auto Diesel

“
“
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SOLUÇÃO DE FROTA

A gestão da frota automóvel é um desafio de controlo  
de custos e monitorização da manutenção. Tenha 5  
ou 1000 viaturas, esta é uma área em que a atenção  
e a disponibilidade de um sistema de informação trazem 
uma rentabilidade inesperada. Se está sempre à procura 
de obter mais da sua frota, e de manter os seus custos 
dentro do orçamento, precisa de uma ferramenta que  
o ajude. O PHC CS Frota é essa ferramenta.
 

Informação total sobre 
cada viatura.

PHC CS FROTA

TODOS OS GASTOS CONTROLADOS E ANALISADOS
Use o PHC CS Frota para obter gráficos sobre as 
evoluções e os tipos de gastos, e até sobre os motoristas 
e as viagens a que os gastos dizem respeito. 
Todos estes gastos vão sendo introduzidos no programa 
à medida que acontecem, pelo que pode assim consultar 
em qualquer momento obter as estatísticas que desejar.

Analise os gastos em 
diversas perspetivas.

No PHC CS Frota arquiva e acede a toda a informação 
sobre cada viatura, como os dados do certificado de 
matrícula, os acessórios que possui, o historial de gastos 
e manutenções, os seus custos médios e mensais  
e os quilómetros rodados. Ou seja, todos os dados 
relevantes que precisa de saber, em tempo real.
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SOLUÇÃO DE FROTA

FUNCIONALIDADES PARA CONTRATOS  
DE LEASING E ALD
O PHC CS Frota é igualmente útil quando faz um 
contrato de leasing ou um Aluguer de Longa Duração. 
Entre outras ferramentas, o módulo avisa-o quando se 
aproxima o total dos quilómetros contratados,  
e mostra-lhe os quilómetros gastos por ano de contrato.

SOLUÇÃO DE FROTA

As aplicações da PHC oferecem 
uma melhor performance a 
nível da organização interna, 
uma vez que depois de todos 
os processos implementados 
ficou muito mais fácil aceder à 
informação e estabelecer pontos 
de controlo de gestão.

Paulo Alegria, Diretor-Geral da Kawa Motors

“
“

SAIBA SEMPRE QUE REVISÕES JÁ FEZ  
OU TEM AINDA DE FAZER. 

Com o PHC CS Frota tem acesso a um historial 
de todas as manutenções passadas e futuras, 
além de avisos de quando serão as próximas 
datas em que deve ir à oficina.
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SOLUÇÃO DE FROTA

HISTORIAL COMPLETO DE REVISÕES  
E MANUTENÇÕES
Crie um historial de revisões e manutenções com todos 
os dados de cada uma das suas viaturas. Assim,  
é possível agendar as revisões. O PHC CS Frota sugere 
mesmo o tempo que falta para essa intervenção,  
de acordo com a média de quilómetros efetuados.

Imprima uma folha para entregar 
na oficina com toda a informação 
respeitante à manutenção em causa.

O PHC mostrou ser um software 
flexível e com grande potencial 
ao nível da parametrização, que 
permitiu que fosse o sistema a 
adaptar-se à nossa organização 
e não nós a adaptarmo-nos ao 
sistema.

Telmo Vicente, Responsável de Sistemas de Informação 

da A. C. MAN

“
“

Se quiser, pode ser impressa uma ficha para entregar  
no momento da revisão, onde constam os dados da 
viatura e as observações importantes – por exemplo,  
um barulho estranho ou uma lâmpada para substituir.
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SOLUÇÃO DE FROTA

CONTROLO SOBRE OS ACESSÓRIOS INSTALADOS
Esta Solução permite controlar todos os acessórios de 
cada viatura, bem como os respetivos gastos. Como 
tal, sabe a qualquer momento em que viatura é que se 
encontra determinado acessório. No caso dos pneus em 
concreto pode, por exemplo, saber quantos km rodou 
cada pneu ou se já foi eventualmente recauchutado.

Uma força de trabalho com ferramentas que 
lhe deem poder e a envolvam no trabalho 
pode gerar mais 26% de resultados por cada 
colaborador.

Fonte: Bersin & Associates

MAIS SEGURANÇA PARA AS SUAS VIATURAS
Controle os eventuais sinistros das suas viaturas, 
registando o motorista, o local do acidente, os dados do 
outro veículo, entre outros. Através da ficha da viatura  
é possível consultar, por exemplo, todos os sinistros 
dessa viatura.
Além disso, o PHC CS Frota sabe a importância de saber 
antecipadamente de ações que irão ocorrer com a frota 
que está a gerir, e avisa-o, por exemplo, dos seguros que 
vão expirar.

Historial de sinistros das viaturas.
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TENHA UMA VISÃO RIGOROSA DA SUA FROTA 
ATRAVÉS DE ANÁLISES E ESTATÍSTICAS GLOBAIS
Use o PHC CS Frota para obter um conjunto de análises 
sobre a sua frota, como a evolução anual por tipo de 
gasto ou por grupo de gasto, para determinado centro 
de custo ou referente a determinado modelo.
Observe ainda diversos rankings de gastos, como 
as viaturas mais dispendiosas, com maior média de 
consumo por km, que percorrem mais km ou com km 
percorridos por contrato de leasing ou ALD.

INTEGRAÇÃO COM AS ÁREAS FINANCEIRAS E DE 
GESTÃO
O módulo PHC CS Gestão integra totalmente com  
o PHC CS Frota. Isto significa que sempre que  
introduzir uma compra ou despesa na gestão que se 
relacione com uma viatura, a informação da sua frota  
é automaticamente atualizada. O processo inverso  
é igualmente válido e automático.
Se tiver o módulo PHC CS Contabilidade, os gastos são 
também contabilizados de imediato.

SAIBA QUAIS SÃO AS SUAS VIATURAS 
MAIS DISPENDIOSAS OU AS QUE 
PERCORREM MAIS QUILÓMETROS. 

Use as análises e as estatísticas do PHC CS 
Frota para produzir esses e outros rankings 
úteis para a sua empresa.

As aplicações PHC implementadas são 
bastante intuitivas e fáceis de utilizar, 
permitindo uma maior rentabilização 
do tempo por parte de todos  
os utilizadores.

Maria João Frade, Diretora Geral da Transgrua

“
“
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SOLUÇÃO DE FROTA

Este template é uma ferramenta de apoio à decisão.  
Ao centralizar os dados mais importantes, dá a conhecer 
as informações realmente relevantes, sem que seja 
necessário consultar todos os dados individualmente. 
Desta forma realçam-se imediatamente os pontos fortes 
do seu negócio e os aspetos a melhorar.

TEMPLATE DO PHC CS FROTA

8

De que forma a felicidade está relacionada  
com produtividade?

Fonte: New Economics Foundation

31% MAIS PRODUTIVIDADE  

37% MAIS VENDAS

3x MAIS CRIATIVIDADE

PHC CS DASHBOARD 

As soluções PHC criaram uma 
maior autonomia operacional 
das filiais, permitindo obter 
uma informação mais objetiva 
e oportuna.

António Pereira, Diretor de Sistemas de Informação 

da CEPSA

“
“
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SOLUÇÃO DE FROTA

Nesta ferramenta dispõe de um conjunto de análises 
e indicadores que permitem um olhar mais detalhado 
para os custos do seu parque automóvel, contribuindo 
para um melhor suporte à decisão, sem ter de interpretar 
grandes volumes de dados.
Alguns exemplos:
+ Analisar por viatura os custos durante o ano e 
comparar os resultados com o ano anterior;
+ Observar detalhadamente em gráfico os custos do seu 
parque durante o ano;
+ Monitorizar as manutenções das suas viaturas e 
perceber, por tipo de manutenção, em que áreas o seu 
parque está a implicar mais ou menos no custo da sua 
empresa;
+ Visualizar gráficos das manutenções do seu parque 
automóvel durante o ano;
+ Concluir quais as viaturas com mais quilómetros no 
ano e no total, quais as que têm mais gastos ou as que 
têm mais manutenções;
+ Conhecer quais os custos totais e por quilómetros 
das viaturas, os quilómetros médios das mesmas, as 
validades dos seguros e leasing ou ALD, assim como os 
acessórios associados a cada viatura do seu parque.

Num único monitor, tem 
acesso a uma série de 
variações que permitem 
analisar os gastos do seu 
parque automóvel.
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O SISTEMA QUE CRESCE E SE ADAPTA À DIMENSÃO DA SUA EMPRESA
O PHC CS é constituído por Soluções, que por sua vez disponibilizam vários módulos.  
As Soluções estão ainda divididas em 3 gamas em distintas que permitem acompanhar  
a evolução da empresa e a adaptação do investimento à sua dimensão.
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GAMAS SOLUÇÕES

PHC CS CORPORATE 

PHC CS ADVANCED 

PHC CS ENTERPRISE 

Gestão e ERP 
Financeira
Recursos Humanos
Suporte Técnico
CRM

Equipas e Projetos

Frota Automóvel 

Indústria e Produção 

Logística e Distribuição 

Restauração 

Retalho 

Construção Civil 

Clínicas 



Com o PHC On, o investimento que faz em 
software não desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando 
o valor do software e potenciando o desempenho  
de toda a empresa. Isto porque o serviço 
PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas 
atualizações do software PHC CS e disponibiliza 
conteúdos que apoiam os seus utilizadores no 
dia a dia.  

Todos os anos o software PHC CS disponibiliza mais 
de 100 novas funcionalidades que tornam a sua 
empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem 
acesso a várias funcionalidades exclusivas.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS 
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES 

EXCLUSIVAS PHC ON

+ Envio automático das faturas e guias de 
transporte para a Autoridade Tributária. 
+ Criação rápida do ficheiro com inventários de 
existências a enviar à Autoridade Tributária.
+ Gestão automática de penhoras e pensões de 
alimentos.
+ Produção dos reports estatísticos (ficheiro 
COPE) a enviar ao Banco de Portugal
+ Sincronização com o MailChimp® para enviar 
e monitorizar as suas campanhas de email.
+ Ligação automática ao Dropbox® para anexar 
os seus ficheiros. 
+ Sincronização com o Outlook® e Gmail® para 
ganhar mais agilidade no seu dia-a-dia.
+ Visão global da atividade com acesso aos seus 
dashboards em qualquer dispositivo.
+ Processamento automático de remunerações 
em espécie.
+ Atualização automática dos mapas de gestão.

E estas são apenas algumas.
Tem mais funcionalidades exclusivas  
à sua espera.Tudo sobre o PHC On em: 

www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/
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30.000 175
EMPRESAS CLIENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

UTILIZADORES
140.000400

A conseguir resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes em todo o Mundo. 

A inovar todos os dias em Portugal 
(Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar software e dar suporte. 

Mais produtivos e mais preparados para 
aproveitarem as oportunidades.  

ESPANHA

MOÇAMBIQUE


