
 

 

 

Suporte Completo Aos Processos de 
Locação 

Controle de disponibilidade (dos itens de locação e da frota): 
 

1. Controle por status: Locado, Disponível, Manutenção, 
Reservado, à Venda e etc… 

2. Consulta de ativos por status 
3. Consulta do resultados dos ativos entre datas 

4. Consulta de ativos por tipo, por modelo, por grupo 
5. Consulta de ativos por característica/perfil 
6. Controle do prazo das reservas 
7. Painel com cores definidas por status 
8. Checklist – Entrada, Saída e Substituição, com registro e rastreabilidade 

 

Gestão de Contratos e Regras Comerciais 
 

1. Geração de parcelas de faturamento, conforme contrato 
2. Cobrança de item e/ou serviço padrão, adicional ou reserva 
3. Geração de nota de entrega (Mobilização e Simples Remessa) 
4. Cobrança global e inserção de uma ou mais franquias por item ou 

equipamento 
5. Cálculo proporcional na entrada e saída do item 
6. Meses faturáveis e não faturáveis 
7. Cobrança de excedente de franquia em fatura separada 
8. Prorrogação e Renovação de Contrato 
9. Opção de desconto de franquia não utilizado 
10. Vinculação no contrato de equipamentos, acessórios e insumos 
11. Vinculação do contrato aos chamados de serviços 

 

Automação de Faturamento 
 

1. Automação das parcelas conforme regras comerciais 
2. Leitura de itens por importação de planilha (Billing) 
3. Leitura de iten por importação de e-mails 
4. Leitura de itens via integração por webservice 
5. Apontamento de consumo/utilização dos equipamentos – 

bilhetagem por equipamento e período 
6. Geração de lotes de faturamento (pré-faturas e/ou faturas) 

com base nas regras de contatos e apontamentos 
7. Faturamento centralizado ou por unidades (filiais) 

definidas por contrato/equipamento 
8. Fatura e extrato de locação ou boletim de locação 



 

em um único doumento 
 

Manutenção de Ativos 
 

1. Cadastro de programa de manutenção preventiva do item/equipamento 
2. Manutenção corretiva a partir da geração de OS 

(chamados de Manutenção) 
3. Checklist de itens/serviços para cada manutenção programada 

4. Painel de Manutenções com classificação por cores 
das manutenções próximas ou pendentes 

5. Mobilização e Desmobilização de equipamentos em 
processo de manutenção 

6. Planejamento da execução das manutenções 
7. Organização e programação de compras de forma antecipada 
8. Consumo de itens em campo, baixando diretamente no estoque  

 

Operações de Campo (mobilidade) 

Vendas 

 
1. Consulta, inclusão e atualização do cadastro de clientes 

e fornecedores 
2. Registro de Proposta de Locaçõa, Pré-contrato e 

Contrato de Locação – Consulta, inclusão e alteração 
3. Registro de Atividades – Consulta, inclusão e alteração 

 
Serviços 

1. Chamados de Serviço – Consulta, inclusão e alteração 
2. Possibilidade de Inserção de anexos (fotos inclusive) 

junto aos chamados 
3. Atividades – Consulta, inclusão e alteração 
4. Consumo de peças e itens substituidos, com baixa de 

estoque 
5. Geração de reembolso decorrentes de mau uso 

 
Compras e requisição de materiais: 

1. Consulta, inclusão e atualização do cadastro de clientes 
e fornecedores 

2. Solicitação e Pedidos de Compras – Consulta, inserção 
e alteração 

3. Atividades – Consulta, inserção e alteração 
4. Relacionamento com fornecedores  
5. Cotações e orçamentos 


