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Será Que Eles Satisfazem Realmente As Suas Necessidades? 

Dispositivos GPS...



Um Dispositivo GPS É 
Suficiente Para O Seu Negócio?

É uma ótima ferramenta para andar numa zona que não se conhece, porque mostra o caminho do ponto A ao 
ponto B. Mas se tivesse de fazer dezenas de paragens? Será que era suficientemente bom para influenciar 
positivamente os seus resultados financeiros?

Será que o seu dispositivo GPS tem opções 
personalizáveis que se adequam às suas 
necessidades?

É possível planear rotas para o seu dispositivo 

GPS?

Consegue sincronizar qualquer alteração feita 
durante o dia com o dispositivo do seu condutor?
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Todos Podem 
Beneficiar de Um 
Navegador

Se faz a gestão de um negócio que depende da 
necessidade dos condutores encontrarem o 
caminho para as localizações dos clientes...não 
pode permitir que eles se percam ou conduzam em 
círculos.

Os dispositivos GPS são ótimos (na maioria das 
vezes) para ir do ponto A ao ponto B...

E do ponto C ao Z?

Ir a uma dezena de 
localizações usando apenas 
o GPS coloca uma série de 
desafios.
Por isso, ou investe num sistema GPS de nível 
empresarial, com dispositivos customizados 
instalados em cada veículo e um centro de 
comandos sofisticado no escritório...

ou o seu condutor insere os dados manualmente no 
endereço seguinte depois de cada paragem.
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Nem sempre lhe dão a rota mais rápida. Eles calculam uma rota precisa com base 
nos melhores cenários, sem ter em conta padrões comuns de trânsito...como ir 
para uma estrada principal extremamente movimentada às 8:30 da manhã.

Ter os seus condutores presos durante horas 
no trânsito não irá melhorar os seus 
resultados.
A menos que tenha uma sistema GPS sofisticado de nível empresarial...talvez seja 
sensato encontrar soluções alternativas...

...programas que lhe dão opções para evitar focos de trânsito e até indo adquirindo 
conhecimento a partir do feedback dos seus condutores. Por exemplo, quando eles 
conduzem através de obras na estrada e são claramente abrandados, o sistema 
de de planeamento de rotas irá automaticamente atualizar as suas rotas nos dias 
seguintes e irá evitar essas áreas.

Os Dispositivos GPS Tratam 
Todas As Condições De 
Circulação Da Mesma Forma
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Faça o carregamento manual das rotas 
todos os dias
Nem todos os dispositivos GPS têm uma conexão WiFi integrada. 
Normalmente é necessário conectar o dispositivo ao seu computador, 
transferir a rota que acabou de planear e depois inicializar o dispositivo 
GPS...antes de ser usado na estrada.

Sistemas dispendiosos, se deseja uma 
localização em tempo real
Se deseja localizar os seus condutores precisará de um hardware a sério no 
seu escritório. Muitas vezes, esses sistemas exigem unidades de GPS 
instaladas nos veículos para seguir o rastro da localização do condutor...e 
esses sistemas não são nada baratos!

Sem flexibilidade no processo de 
planeamento
Se tem um dispositivo padrão, este oferece pouca flexibilidade no que diz 
respeito ao planeamento das rotas. Evitar o uso de auto-estradas é 
normalmente a única coisa que obtém quando não usa equipamentos 
empresariais.

Os Dispositivos 
GPS Exigem 
Cuidados 
Constantes



E Os Mapas 
GPS Ficam 
Desatualizados
...Muito 
Depressa!

Talvez já tenha experienciado o seguinte: 

Está a conduzir numa localização desconhecida e o GPS 
diz-lhe para conduzir rua abaixo numa via de sentido 
único...na direção errada! 

Ou diz-lhe para andar à volta do quarteirão algumas vezes 
antes de finalmente chegar ao hotel...

O problema é que devido às alterações constantes das 
estradas...quer sejam a nível físico ou no nome apenas...os 
seus mapas não se atualizam automaticamente.

Fora dos sistemas de GPS empresariais, manter os seus 
mapas atualizados pode ser moroso e trabalhoso se tem 
vários condutores a circular pela estrada.
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A Ferramenta De Que Necessita Já Está Nas Suas Mãos:
As ajudas à navegação modernas já existem à sua volta e estão já provavelmente na sua mão também. Com o 

surgimento do smartphone, os utilizadores têm a capacidade de encontrar a sua localização com alguns movimentos 
de deslize no ecrã.

O Route4Me está a assumir a liderança na forma como os 
condutores de um negócio de qualquer dimensão estão a 

otimizar a sua jornada!
● Com mais de um milhão de downloads, os 

condutores de todo o mundo estão a poupar horas 
de trabalho todos os dias.

● Os donos dos negócios podem multiplicar as rotas 
em segundos, quer tenham 10 ou 100 condutores. 

● Mantenha a segurança e a legalidade no trabalho 
dos seus condutores ao usar suportes para 
telemóveis ou tablets nos seus veículos.

● As despesas de arranque são mínimas. Apenas 
peça aos seus condutores para usarem os seus 
telemóveis pessoais.

● O Route4Me carrega os programas de cartografia mais 
poderosos do mundo...incluindo o Google Maps.

● Quaisquer que sejam as alterações que crie no 
escritório...elas são automaticamente sincronizadas no 
telemóvel do seu condutor, mesmo a meio de uma 
condução.

● Janelas de tempo específicas, evitar focos de trânsito e 
mais, é possível personalizar cada uma das rotas tanto 
quanto precisar.



Sim! Quero Iniciar a Minha 
Avaliação Gratuita Hoje

Prove a si próprio que o Route4Me é o software certo para o seu negócio. 
Não Precisa de Um Cartão de Crédito Para Esta Avaliação Gratuita de 7 Dias

Ligue-nos para: +1-855-823-2598
E Deixe Que os Nossos Especialistas de Planeamento de Rotas Para 

Pequenos Negócios 
Configurem as Rotas para A Sua Empresa

Clicar Aqui Para Iniciar a Minha 
Avaliação Gratuita
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