CASO DE USO DA SOLUÇÃO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

AJUDE SUAS FROTAS A TRABALHAR EM
EQUIPE COM MAIS AGILIDADE E EFICIÊNCIA
Alterações de último momento na carga. Coleta de pacotes não programada. Demoras imprevistas na rota.
Seus clientes precisam receber a mercadoria no local correto e na hora indicada, sem erros.
Manter sua força de trabalho móvel conectada é vital para atender esta demanda e garantir sua segurança
no caminho. Como faço para manter meu pessoal interconectado, ao mesmo tempo em que garanto sua
segurança onde quer que vá? Com um sistema que ofereça despacho instantâneo e comunicação confiável
para gerenciar sua frota, não importa onde vão. Um sistema tão eficiente e fácil de usar que ajuda você a
otimizar o atendimento ao cliente e reduzir os custos operacionais.

MUITOS USUÁRIOS. VÁRIOS LOCAIS. DIFERENTES DISPOSITIVOS.
TUDO INTERCONECTADO COM MOTOTRBO™.
EMPRESA DE
TRANSPORTE E LOGÍSTICA
08:14:04 SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Um de seus principais clientes precisa redirecionar a mercadoria de
um envio já em trânsito para outro armazém do outro lado da cidade.

08:20:10 MOTORISTA A CAMINHO
O supervisor de despacho localiza na hora o caminhão procurado
utilizando o software de acompanhamento baseado no GPS de seu
sistema MOTOTRBO e rapidamente avisa sobre a mudança de rota para
o motorista. Ao alertar sobre o congestionamento de tráfego devido a
um acidente, redireciona o caminhão por uma rota alternativa,
conseguindo assim economizar em tempo e custo de combustível.

08:22:16 COMUNICAÇÃO MÃOS LIVRES
O motorista confirma a mudança de rota com a área de despacho, sem
tirar a atenção do caminho, usando seu rádio móvel DGM™8500/
DGM™5500 associado ao seu fone de ouvido sem fio Bluetooth® para
operações críticas para uma comunicação mãos livres segura.

08:24:12 INSTRUÇÕES ENVIADAS
A área de despacho envia o endereço do local e as instruções sobre
como chegar através de mensagens de texto para o rádio móvel do
motorista, e confirma a mudança de rota exigida. O motorista pode
conferir as instruções como quiser, assim que parar em um local seguro.

CASO DE USO DA SOLUÇÃO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

9:13:12

AVARIA NO CAMINHÃO DE DISTRIBUIÇÃO

11:12:04 COORDENAÇÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Um caminhão de distribuição sofre uma avaria em uma zona rural onde
não há cobertura de telefonia móvel. O motorista utiliza seu rádio móvel
DGM™8500/DGM™5500 com microfone com teclado avançado para
chamar por telefone seu cliente e avisar sobre a demora na entrega.
Depois, usa a função PTT de seu rádio para alertar o despacho da
situação. A função de acompanhamento GPS integrada em seu rádio
móvel permite ao despacho identificar com exatidão sua localização e
assim enviar um serviço de reboque para prestar socorro rapidamente.

Um supervisor usa seu rádio portátil DGP™8550 para solicitar um
produto que está em falta para completar um pedido urgente para o
motorista de uma das empilhadeiras de seu armazém. O operador da
empilhadeira pode ouvir claramente o pedido do supervisor e
imediatamente confirmar sua disponibilidade, porque a função de Áudio
Inteligente integrada em seu rádio portátil DGP™8550 automaticamente
ajusta o volume de seu Transdutor de Têmpora acima do ruído da
empilhadeira.

10:31:49 GERENCIAMENTO DE ARMAZÉNS
Utilizando a função de telemetria integrada ao seu rádio portátil
DGP™8550, uma supervisora de armazém abre um portão de maneira
remota a fim de permitir a entrada de um caminhão com a mercadoria
necessária para completar o pedido de um dos principais clientes.
Então, envia uma mensagem de texto ao coordenador de planejamento
de pedidos para informá-lo que chegou o envio urgente.

12:18:48 MANUTENÇÃO DA FROTA
Utilizando o sistema de telemática do veículo conectado através de
seus rádios móveis DGM™8500/DGM™5500, a área de despacho pode
obter atualizações em tempo real sobre velocidade do veículo,
localização, consumo de combustível e leitura de odômetro para
ajudar a otimizar a eficiência de rota e automatizar o cronograma de
manutenção do veículo.

10:45:22 ENTREGA CONFIRMADA
O motorista chega à plataforma de entrega e usa o leitor Bluetooth
sem fio associado ao seu rádio portátil DGP™8550 para escanear os
pallets e os pacotes na medida em que são descarregados do trailer.

COMUNIQUE-SE COM TODA SUA FORÇA DE TRABALHO, EM QUALQUER PARTE, COM SISTEMAS MOTOTRBO
O MOTOTRBO está reinventando as comunicações digitais bidirecionais, e redefinindo o que os clientes esperam de uma solução de rádio. Com o
portfólio MOTOTRBO de rádios móveis e portáteis, repetidores, aplicativos de dados, acessórios, software e serviços, você pode por o dispositivo
correto nas mãos do usuário adequado. Do supervisor que coordena envios de clientes importantes até o pessoal do armazém e motoristas que
confirmam entregas, os rádios MOTOTRBO ajudam a aumentar eficiência, produtividade e segurança.
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