
CENTRAL DE REDUNDÂNCIA 



ESPELHAMENTO
Configuração de todas as regras e controles de apólice
Controle dos sensores, atuadores 
Automatização dos procedimentos
Controle de áreas de risco e alvos
Grids para gestão das viagens
Grid para gestão de carretas, localizadores
Grid para gestão de sinistros
Telões para gestão da performance da central



Umaempresado

Jornada
Controle via Posição, Macros e/ou App
Grid para gestão das marcações
Painel com os status 
Relatório no sistema 
Interação do motorista pelos status
App
Papeleta digital dos status



UmaempresadoDistribuição
Integração com sistemas ERP para a criação de 
SMP 
Grid de gestão das coletas/entregas 
Foto do canhoto e/ou avarias
Registro dos tempos de descarga e permanência 
no embarcador
App para baixas das entregas 
App para o condutor com funcionamento Off 
Line



Umaempresado

Logística
Telões para gestão dos tempos e movimentos
Telões de picos de velocidade
Grid de desempenho das viagens 
Situação Logística da Frota
SassMaq
Disponibilidade da Frota
Controle de temperatura
Tempos em Alvos



Umaempresado

CheckList
Checklist Veicular para controle dos;

Sensores
Atuadores
Sistema de iluminação
Sistema de Sinalização 
Manutenção
Documentação
EPIs

Checklist Rastreamento para controles

Sensores
Atuadores



Umaempresado

Pesquisa e consulta
Integração com parceiros para automatização 
das pesquisas.
Grids para gestão do cliente e/ou central.
BI para gestão de motoristas, veículos e 
carretas e suas situações cadastrais.



Monitoramento

Sistema 100% web
Posicionamento / Histórico de posições 
Mensagens
Não Conformidades
Viagens
Cadastros
Rotas



Abastecimento

Digitação manual
Diferenciação do abastecimento entre veículo e Termo King (carreta)
Fotos para comprovante da abastecida
Fotos para comprovação do hodômetro

Leitura via QRCODE
Leitura automática dos itens do cupom fiscal



Mobile

App Gestor 
Plataformas IOS e Android
Posicionamento da Frota
Mensagens Recebidas 
Lançamento das viagens
Telão da Frota
Histórico de posições



Umaempresado

Ferramentas do Sistema
ROTAS COM PONTOS PRÉ-DETERMINADOS 



Umaempresado

Alvos com Ações 
Configuráveis
Os Alvos poderão ser configurado em metros ou
polígonos, possibilitando envio de mensagens ou
comandos tanto na entrada ou saída da área
determinada, gerando alertas para a operação.



Umaempresado

Cadastro de referências para 
melhor visualização do 
operador e cliente



Umaempresado

Agilidade na atuação do Operador 
Melhor visualização das mensagem, ocorrências, alertas, violações e 
alarmes



UmaempresadoIndicadores de Não 
Conformidades 
(motorista/empresa/equipamento)

Assim que detectadas são armazenados no banco de dados e o
cliente notificado através de e-mail, para avaliação da não
conformidades detectas são armazenas no banco de dados e
envio de e-mails para avaliação do risco da operação.



Umaempresado

Grau de prioridade da não 
conformidade 



Umaempresado

Relatório de Grau de 
Prioridade 



Umaempresado

Relatório de Velocidade Configurado 
Conforme a Norma Determinada pelo 
Cliente 



Umaempresado

Integrações e Diferenciais
Integrações com todas as tecnologias de 
rastreamento do mercado
Integrações com sistemas ERPs
Integrações com EDIs
Integração padrão de viagens, coletas, entregas e 
posições
Projetos Customizados
Geo Referenciamento



Umaempresado

Outras Empresas
.

www.foxaudit.com.br

contato@foxaudit.com.br

https://www.facebook.com/foxreguladoradesinistro

https://www.linkedin.com/in/fox-regulação-auditoria-9560b730

https:/ / twitter.com/FoxReguladora

Departamento Operacional

Avenida Francisco Matarazzo, 1752,

17.º Andar, Pompéia - CEP 05001-200

São Paulo/S P

11-3858-3234 –0800-109687

Fox Regulação e Auditoria, MedFox, NORN Risk Consulting & Engineering e as Partners

Faria Andrade Advocacia e Mallea & Hauptli, proporcionam uma completa gama de

serviços para uma análise plena de riscos.


