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Roteirização de Veículo por Especialista, na Nuvem

Omnitracs Roadnet 
Anywhere

Roteirização

Muito ocupado para lidar com ordens manualmente?  
O Roadnet Anywhere Routing lhe ajudará a criar as rotas 
mais eficientes na nuvem.

Vantagem do Omnitracs Roadnet Anywhere:
• Sem necessidade de hardware adicional

• Poderoso algoritmo de roteirização na nuvem  
projetado especificamente para as necessidades  
de pequenas empresas

• Com mais recursos do que qualquer outro aplicativo  
de roteirização com base na nuvem

Com o Omnitracs Roadnet Anywhere Routing, importe 
suas ordens diárias e receba uma plano de rotas otimizado 
compartilhado com seus motoristas. O Omnitracs Roadnet 
Anywhere Routing economiza tempo relativo à roteirização 
manual de ordens enquanto armazena seus dados na nuvem. 
E também cria um histórico de rotas acessível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, que fornecem quase 20 relatórios 
padrão para que você tenha os dados necessários para 
avaliar o desempenho dos motoristas e tomar decisões  
para melhora sua empresa.

O Omnitracs Roadnet Anywhere Routing é a ferramenta 
certa, no momento certo, para empresas ocupadas  
e atentas aos custos.

Ordem de última hora? Sem problemas. O poderoso recurso 
Sugerir Rota do Omnitracs Roadnet Anywhere permite 
encontrar o posicionamento ideal para uma ordem tardia em 
uma rota existente. E, o mais importante, garantirá que você 
não viole nenhuma regra específica do cliente e de negócios 
que você já tenha definido no aplicativo.

Precisa adicionar um novo cliente a uma rota?  
Sem problemas. O recurso Sugerir Rota encontrará o local 
de menor custo ou mais econômico para adicionar um novo 
cliente enquanto mantém a integridade do plano da rota.

Cartões de Pontuação da Rota mostram instantaneamente 
o impacto de edições feitas em uma rota — positivo ou 
negativo — para manter sua rota no rumo certo.

Tecnologia avançada de mapeamento
Nossos recursos de mapeamento permitem ver exibições 
de ruas, bem como de satélite ou híbridas, concedendo-
lhe a capacidade de definir localizações com precisão. 
Diferentemente de outros softwares de roteirização, 
nossos mapas são interativos. Desabilite estradas que não 
deseja que os motoristas percorram enquanto incorpora 
informações de ruas restritas, como vias comerciais.  
Os recursos avançados de mapeamento garantem que os 
veículos não sejam roteirizados para onde não deveriam.

E isso é apenas o começo — o Omnitracs Roadnet Anywhere 
Routing possui um conjunto completo de recursos disponíveis, 
incluindo:

• Diversas estratégias de roteirização 

• Coleta e utilização de informações dos clientes, como 
horários de abertura/fechamento e horários preferenciais 
de entrega (janelas de tempo/janelas de serviço),  
para criar rotas 

• Possibilidade de roteirizar diversos tipos de veículo  
com capacidades e custos diferentes

• Algoritmo altamente ajustável para criar respostas 
personalizadas para setores e modelos de  
negócios diferentes

• Poderosas ferramentas de Sugerir Rota para gerenciar 
ordens tardias

• Cartões de pontuação de roteirização mostram o 
impacto imediato de alterações manuais no custo  
e na distância

• Ferramentas de relatórios — relatórios on-line e padrão
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Roteirização
Edição de Rotas: edição de rotas facilitada movendo rapidamente paradas entre 
rotas utilizando exibições em mapas ou listas

✔ ✔

Placar de Pontuação da Rota: não faça mudanças manuais dispendiosas — saiba 
exatamente qual é o impacto de cada mudança por meio do Placar de Pontuação da Rota

✔ ✔

Modelo de Rota: crie modelos de rota com rapidez para facilitar e agilizar a 
roteirização diária usando ferramentas visuais ✔ ✔

Exibição e Impressão: os usuários não apenas podem exibir, mas também imprimir 
todas as janelas, inclusive listas de paradas e rotas

✔ ✔

Diversas Opções de Roteirização: a roteirização pode ser totalmente dinâmica, 
estática ou uma combinação das duas para satisfazer suas necessidades de negócios

✔ ✔

Restrições de Negócios: roteirização com base em horários preferenciais da rota, 
capacidade dos equipamentos, número de paradas aderindo simultaneamente a 
janelas de serviço preferenciais

✔ ✔

Gerenciamento de Intervalos: adicionar automaticamente os horários pré e  
pós-viagem, intervalos, esperas e descansos cria planos de rotas durante o processo 
de roteirização e muito mais

✔ ✔

Gerenciar Coletas e Entregas: coletas podem ser totalmente integradas às rotas 
para assegurar que seu plano diária esteja preciso

✔ ✔

Sugerir Rota: ordens tardias ou manuais não são um problema com o poderoso 
algoritmo para Sugerir Rota que encontra a melhor rota

✔ ✔

Diversas Exibições de Mapas: capacidade de ver o que está acontecendo como 
se você estivesse no local por meio de diversas exibições de mapas que incluem 
exibições por satélite, híbrida e de ruas

✔ ✔

Restrições de Estradas: os planos de rotas são tão precisos quanto as informações 
de ruas em que veículos comerciais podem trafegar — instruções e planos são 
precisos quando criados porque respeitam restrições de vias comerciais

✔ ✔

Geocodificação de Locais: Geocodificador Interativo que utiliza Google Maps® para 
garantir que suas rotas sejam precisas

✔ ✔

Segmentação de Clientes: segmente os cliente para melhorar a solução de problemas ✔ ✔

Expedição
Informações de Localização em Tempo Real: responda à pergunta “Onde está meu 
Caminhão?” em poucos segundos com acesso a dados em tempo real

✔

Instruções para Motoristas: ajude a natureza e pare de sobrecarregar motoristas 
com papéis: aplicativos móveis substituem manifestos em papel e fornecem 
instruções de condução

✔

Reprodução de GPS: oriente motoristas que percorrem quilômetros adicionais ou 
fazem paradas desnecessárias com dados reais

✔

Relatórios Reais x Planejados: identifique pontos de entrega problemáticos e as 
variações dos motoristas

✔

Comportamento dos Motoristas: identifique comportamentos indesejados de 
motoristas — excesso de velocidade, parar por muito tempo ou ficar sem contato 
com o escritório

✔

Oferta de Produtos e Recursos Relacionados


