LOGÍSTICA
OTIMIZAÇÃO DE ROTAS
MOVIMENTO INTELIGENTE

REDUZ CUSTOS
Melhora o uso dos veículos e a condução.
Poupa até 15%.

MENOS TEMPO
O tempo de planificação é significativamente
reduzido, melhorando o nível de serviço
oferecido a os clientes.
MENOS SOBRECARGA
Alterações às ordens de compra e ajustes na
planificação são feitas de forma simples e sem
sobrecarregar todo o processo de
planeamento.
O processo de planificação facilita a gestão de
férias ou de indisponibilidade de pessoal.
O PLANEAMENTO CUMPRE
As normas legais (p. ex. de tempos de
condução) são integradas no processo de
planificação.
RELATÓRIOS ACESSÍVEIS
A informação que conta está acessível aos
diversos níveis de gestão.

O software Smartour
transforma automaticamente as
ordens de compra em tours
otimizados, tendo em
consideração todas as
restrições relevantes da sua
operação e dos seus clientes.
Smartour é tão preciso como a
sua operação – pode ser
parametrizado para os
requisitos do seu fluxo de
trabalho, ambiente de sistema,
incluindo SAP, e operações de
planeamento complexas.
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REFERÊNCIAS SMARTOUR
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Planeamento automático e otimização de rotas
Otimização baseada em rotas pré-definidas ou planeamento livre
Planeamento manual e funções de sugestão
Rotas planeadas para quantidades e pontos de entrega com
variações diárias
Pré-planeamento configurável com alocação de áreas de
planeamento, grupagem de ordens de entrega, separação de
rotas e separação de quantidades
Gestão de alocação de recursos e de realocação
Vários armazéns com diferentes horários parametrizáveis
Vários tipos de veículos em simultâneo
Cálculo de custos de transporte, de portagem e emissões CO2
Administração central de sistema com configuração de perfis e
autorizações
Planeamento cooperativo, através dos vários centros de
planeamento, com planeamento integrado numa só base em
real-time
Configuração flexível e parametrizável pelo utilizador
Integração fácil com sistemas externos
Solução stand-alone ou multi-user
Integração com telemática

Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas e all-in-one
na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: faustino.gomes@tis.pt | pedro.mano@tis.pt

Portugal - Av. Marquês de Tomar 35, 6ºDto, 1050-153 Lisboa | T +351 21 3504400
Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César São Paulo
global@tis.pt |global@tis.br.com | www.tis.pt | www.tis.br.com
A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de software, relativos
a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planeamento Urbano e Regional, Transportes Coletivos, Mobilidade Sustentável,
Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

