4 Formas de Reduzir o Tempo
Tediosamente Gasto a Planear Rotas Otimizadas para os
Seus Condutores
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Fato 22?
Será que o Tempo
Gasto a Otimizar
Rotas Economiza
Realmente o Seu
Dinheiro?
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Num mundo perfeito, os seus condutores saberiam exatamente
quem visitar e em que sequência.
Nesse mundo “perfeito”, os seus condutores não precisariam de
supervisão, rapidez, formação ou orientação.

Mas no mundo REAL, você é
responsável pelos seus condutores e por
levá-los a cumprir as suas obrigações
diárias...
E sem um software de Otimização de
Rotas, isto iria traduzir-se em horas de
planeamento de rotas feito à mão.

Otimização de Rotas - Um Investimento
Necessários para a Rentabilidade do Seu
Negócio
Os custos com o transporte e os veículos são uma grande parte do seu
orçamenta mensal.
Com isto em mente, tenha também em consideração que muito poucos negócios podem arcar com as despesas causadas pela
perda de tempo e de dinheiro quando os seus funcionários andam às voltas sem qualquer rumo. Isto significa que os
funcionários precisam de uma rota bem planeada que lhes seja entregue de bandeja.

Alguém terá de otimizar as rotas de condução dos seus
funcionários, mas esse alguém terá menos tempo disponível para se
dedicar verdadeiramente a fazer crescer o seu negócio...
Usar um software de Otimização Automática de Rotas cria rotas de condução em segundos para todos os seus condutores, para
que não precise que alguém planeie as suas rotas ou tente imaginá-las.
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#1: Armazene as
Localizações dos
Seus Clientes
Num Só Lugar

Um dos fatores que mais desperdiçam tempo em qualquer negócio são as
competências ou sistemas organizacionais pouco eficientes.
Um estudo efetuado pela Fujitsu determinou que os trabalhadores gastam
mais de 150 horas por ano a procurar documentos e informações que foram
mal arrumados.

Se tem os endereços dos seus clientes em fichas de
indexação, numa pasta de arquivo ou na folha de
uma guardanapo...está a gastar mais tempo do que
pensa!
Quando usa um sistema que encontra instantaneamente qualquer
localização de um cliente e a mostra num mapa, conseguirá poupar muito
mais tempo a encontrar endereços E a planear rotas usando apenas um
simples clique do rato.
Mais de 150 horas de trabalho a
procurar documentos mal
arrumados.
Fujitsu “Document Scanning in the Office”
(Encontrando Documentos no Escritório) em
http://www.fcpa.fujitsu.com/download/dow
nload/scanners/scansnapwhitepaper.pdf
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Será a otimização de rotas uma
mera forma de sequenciar as
localizações que tenho de visitar
hoje?

Nem pensar! Porque quem gere um
negócio real sabe que existem muitas
variáveis, para além do tempo e a
distância de viagem, que afetam a
forma como as suas rotas estão
sequenciadas:
●
●
●

#2: Estes Pequenos
Detalhes Alteram
Rotas

●

Diferentes clientes têm diferentes prioridades para si,
Exigem que os condutores cheguem durante uma janela de
tempo específica,
Alguns dos seus veículos têm capacidades de volume diferentes,
restrições de estrada e pesos máximos de carga
Os seus condutores têm diferentes competências operacionais e,
por vezes, é preciso que determinados condutores visitem
determinados clientes

Imagine que tinha de planear uma rota para visitar 500
localizações por dia.
Conseguiria ter em consideração todos os fatores acima
mencionados ao criar uma rota otimamente sequenciada,
em apenas alguns segundos?
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#3 Provérbio: Não Se Consegue Gerir
O Que Não Se Consegue Medir
Todos aqueles botões e medidores de controlo numa Central Nuclear
estão lá por uma razão...
Os operadores são capazes de monitorizar e medir todas as partes da
central para se certificarem de que ela está a ser gerida de forma segura e
eficiente.

E você? Consegue ter o mesmo nível de notoriedade
em relação ao seu negócio? Está sempre a fazer
estimativas e conjeturas ou a usar números reais?
O software de Otimização de Rotas calcula automaticamente tudo o que
precisa de saber sobre as rotas que a sua empresa está a executar, para
que esteja preparado para tudo:
●

Distância, Tempo, Hora Prevista de Chegada, Uso de Combustível e
Custos com o Combustível

●

E captura coisas como quanto tempo os seus condutores gastam na
localização do cliente

Os computadores podem ainda não ser capazes de pensar por
si mesmos (ainda!), mas conseguem ultrapassar o cérebro
humano em anos-luz quando se trata de calcular números
rapidamente.

#4: Não Fique Parado a Micro Gerir
Cada Condutor
Com centenas de paragens e dezenas de
condutores... planear cada uma das rotas
manualmente é uma perda de tempo!
O que precisa é de um sistema que lhe permite fazer o seguinte;
1.
2.
3.
4.

Selecionar qualquer endereço de uma lista ou mapa
Inserir a quantidade de condutores que possui
Planear várias rotas de uma só vez, com base nos dados acima mencionados
Distribuir automaticamente as rotas para os telefones do seus motoristas, para
que eles fiquem a conhecer a sequência exata

Um sistema de planeamento de rotas de topo deve
automatizar PELO MENOS 95% do trabalho para si, deixando
apenas uma pequena porção de trabalho de configuração e
monitorização para si.
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Concentre-se no
Crescimento...
Não em Fazer
Tudo por Si
Próprio

Focalize o Seu Tempo em Tarefas de Elevado Valor
●

Tudo o resto deverá ser delegado ou automatizado, como calcular os
pequenos detalhes para cada rota planeada.

Use a Tecnologia e os Processos na Sua Extensão
Máxima
●

Tal como usar software de contabilidade e finanças, use o poder dos
computadores para maximizar o seu tempo.

Invista Num Sistema de Planeamento de Rotas
●
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Caso tenha 10 ou 100 condutores, encontre um sistema de planeamento
de rotas que se adequa às necessidades do seu negócio e use-o!
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Um Planeamento Simplificado e Poderoso Feito
Para Si
Longe vai o tempo em que apenas as grandes empresas tinham dinheiro para usar sistemas de planeamento
de rotas.
O Route4Me foi desenhado para escalar as suas necessidades e planear rotas de forma precisa em segundos,
excedendo ao mesmo tempo o poder dos sistemas de GPS convencionais.

●

Selecione as suas paragens a partir de uma mapa e otimize a
sequência que os seus condutores irão seguir durante o seu dia, em
apenas alguns segundos.

●

Adicione janelas de tempo específicas para as paragens, tempo gasto
nas localizações, evite certas estradas e mais...

●

O software calcula instantaneamente o tempo de condução, incluindo
atrasos no tráfego, entre centenas de localização de uma só vez.

●

Planifique facilmente várias rotas para todos os seus condutores com
apenas alguns cliques do rato...mesmo se tiver centenas ou milhares
de paragens todos os dias.
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A Aplicação Móvel Route4Me Dá-lhe a Si e
aos Seus Condutores Todas as Ferramentas
De Que Precisam

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

Clicar Aqui Para Iniciar a Minha
Avaliação Gratuita

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

