Fleet Essentials
Bem-vindo a este guia do Fleet Essentials.
Neste guia terá acesso a uma visão das funcionalidade principais do Fleet
Essentials.
Os pontos que vamos abordar serão: Mapa, Alertas InSight, Relatórios e Scorecards
(Tabela de Indicadores).

Mapa – Veículos
A primeira secção que vamos abordar será o mapa. O mapa vai nos mostrar os
seus veículos e estados dos mesmos.

Mapa – Para ver a
localização e estados
dos veículos.

Os seus veículos serão agrupados caso estejam próximos uns dos outros, desta
forma...
O número no interior do ícone representa o número de veículos que estão presentes
naquela área e o círculo exterior indica-lhe os estados dos veículos.
Se mover o cursor por cima do ícone poderá ver os estados dos seus veículos.

Verde representa que o veículo está em movimento, azul representa estado de
ralenti e vermelho que o veículo está parado.
O ícone amarelo representa falta de sinal num veículo e o laranja indica que o
veículo está classificado como estando a trabalhar, ex: PTO ligado.
Poderá ampliar o mapa, o que irá separar o aglomerado de veículos e desta forma
terá mais informação sobre os mesmos.
Poder mover o cursor ou clicar por cima de um veículo para ter ainda mais
informação acerca dele.

Mapa – Marcadores
Pode ainda criar um marco no mapa contemplando qualquer local onde os seus
veículos se desloquem regularmente.

Marcadores – Para
definir uma área no
mapa visitada pelos
veículos regularmente.

Poderá considerar útil alterar a visão do mapa para visão de Satélite.
Para fazer esta alteração, clique no ícone do globo no canto superior esquerdo do
mapa.
Para criar um marco, clique na ferramenta Ir Para ou em Criar Marcadores no topo
da página.

Se seleccionar a ferramenta Ir Para, escreva o endereço na barra de pesquisa e de
seguida seleccione a morada na lista abaixo.
Após este processo, aparecerá uma pequena janela e deverá seleccionar a opção
Criar Marcadores neste local.
Poderá depois dar um nome ao marco e escolher a categoria principal do mesmo e
depois clique em criar.

A forma do marco será por defeito um círculo mas poderá alterar a forma clicando
em cima do ícone com um polígono no topo da janela.
Para fazer estas alterações terá de clicar na opção Edit/Editar e depois no ícone do
polígono que lhe dará a possibilidade de desenhar a área que quiser desenhar.
Clique em qualquer ponto no mapa onde quiser começar a desenhar e quando
finalizar seleccione Save/Guardar.

Mapa – Histórico
Poderá também querer saber os locais por onde o(s) seu(s) veículos foram no
passado e verificar a rota percorrida em retrospectiva.
Para conseguir isto deverá clicar no ícone do veículo no mapa e de seguida na
janela que vai aparecer, clique em Add to History/Adicionar ao Histórico.

Histórico – Para ver a
localização dos
veículos no passado.

Após ter feito este processo a visão do seu ecrã irá alterar. Reposicione a janela
para a esquerda para que esta crie a sua própria janela.
Poderá de seguida alterar a data que pretende ver no fundo do ecrã e para que seja
mais fácil de seguir, clique no ícone mais (+) algumas vezes para aumentar a rota.
As cores que vai conseguir ver representam os diferentes estados dos veículos,
semelhante ao viu no mapa.

Poderá ver o período seleccionado acima das cores. A linha verde horizontal
representa o limite de velocidade da estrada, se a linha verde abaixo subir acima do
limite, sugere que ocorreu um evento de excesso de velocidade.
No lado esquerdo do ecrã, conseguirá ver o desdobramento da jornada daquele
veículo e no mapa verá a rota.
Se quiser, poderá reproduzir a rota.

Botão de
Reprodução

Alertas InSight
Dentro do sistema poderá também criar alertas caso pretenda estar a par de certos
eventos ou monitorizar o número de ocorrência desses eventos.

Alertas – Para ser
alertado na ocorrência de
um evento de condução
relevante. Ex: Velocidade.

Para criar um alerta, clique em Tarefas, de seguida em Alertas InSight no lado
esquerdo da página.
Depois clique em criar no topo da página.
Aqui vai encontrar uma lista de alertas, escolha um e clique em OK.
Neste caso, vamos escolher o alerta de Motor Ocioso.
No canto superior direito da página, terá de navegar pelos diferentes separadores e
escolher as definições que pretender.

Poderá definir um nome para o alerta e escolher o Tipo de Item, quer seja a frota
completa ou um veículo específico.
É possível também seleccionar o período de tempo para despoletar o alarme, neste
caso será o tempo máximo que os veículos têm para poder estar ao ralenti sem que
receba um alerta.

Terá ainda várias opções sobre como receber o alerta, poderá escolher o método
clicando em: Opções de Email, Opções de pop-up, Funções.
Será também necessário que seleccione o período de tempo a monitorizar.
Se pretender monitorizar o alerta fora destas horas seleccione a opção invertido.
Assim que tiver feito todos estes passos, clique em Salvar no campo inferior direito
da página.

Relatórios
Dentro do Fleet, pode gerar e agendar relatórios.

Relatórios – Para
executar relatórios e
extrair mais informação
acerca da sua frota.

Existem muito relatórios que poderá gerar, desde o Relatório de Atividade do
Marcador para ver quanto tempo os seus veículos estiveram a circular, ao ralenti e
parados, até ao Relatório de Velocidade, para ver quantas vezes um condutor
excedeu o limite de velocidade.

Para aceder à secção dos relatórios, selecione Relatórios, no canto superior
esquerdo da página, depois clique em Criar Relatório.

Para executar um relatório, clique sobre o relatório desejado e depois no lado direito
da página, seleccione o Condutor ou Veículo, tempo que pretende verificar e o
formato pretendido, depois clique em Executar.
Para agendar um determinado relatório, siga os passos anteriores mas em vez de
Executar, clique em Salvar. Escolha quem e quando o vai receber.

Scorecards - Tabela de Indicadores
Para ajudar a monitorizar o comportamento dos motoristas ou actividade dos
veículos poderá criar uma tabela de indicadores customizada, com métricas
escolhidas especificamente.

Scorecards – Para
monitorizar métricas
mais relevantes para si.

Para que consiga isso, seleccione a opção Dashboards no lado esquerdo do seu
ecrã e clique em Scorecard.
Poderá então adicionar uma tabela de indicadores e escolher KPI’s da lista.
Se definir a tabela de indicadores como pública, poderá também executar relatórios
acerca desta tabela de indicadores na secção de Relatórios.
Poderá definir a quantidade de pontos a deduzir dos condutores ou veículos por
determinados eventos e escolher para calcular um resultado.
A sua Scorecard poderá ficar semelhante a esta assim que completada.

Conclusão
Para concluir, estas são apenas algumas da funções básicas da plataforma Fleet
Essentials.
Para aceder a mais informação sobre o que este sistema permite fazer, clique no
separador de Ajuda dentro da sua conta e lá poderá encontrar guias de utilizador
adicionais para cada secção da plataforma.
A nossa aplicação Spotlight está também disponível na Apple App Store e na
Google.

