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OMNITRACS STRATEGIC PLANNER  

Implementação Rápida e Simples.

PONTOS DE DESTAQUE DA SOLUÇÃO

Modele cenários de planejamento de recursos e aprimore as rotas de 
seus representantes, ao mesmo tempo em que gerencia a operação 
através de algoritmos de roteirização de última geração.

ANÁLISE DE REPLANEJAMENTO DE 
ROTA PARA GERIR ESTRATEGICAMENTE 
E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE.

Analise e otimize automaticamente suas 
operações de distribuição, serviço e vendas 
com base em dados históricos, eliminado 
assim o manual e tedioso

Estatísticas de rota de fácil 
compreensão para uma rápida 
comparação e seleção das melhores 

Critérios de Planejamento amplamente 
configuráveis.

Integração perfeita entre o Território de 
atuação e as exceções de rota.

Reportes de vendas, serviços e 
distribuição altamente configuráveis.

Preferencias de rotas facilmente configuráveis para 
atender as particularidades de sua operação.

PREVISÃO DE RECURSOS PARA UM 
PLANEJAMENTO  PROATIVO E COMPLETO DE 
CADA ROTA
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OS DIFERENCIAIS

ABOUT OMNITRACS, LLC
Omnitracs, LLC is a global pioneer of trucking solutions for all business models. Omnitracs’ more than 
1,000 employees deliver software-as-a-service-based solutions to help over 14,000 customers manage 
nearly 1,100,000 assets in more than 70 countries. The company pioneered the use of commercial 
vehicle telematics 30 years ago and serves today as a powerhouse of innovative, intuitive technologies. 
Omnitracs transforms the transportation industry through technology and insight, featuring best-in-
class solutions for compliance, safety and security, productivity, telematics and tracking, transportation 
management (TMS), planning and delivery, data and analytics, and professional services.

Saiba mais em www.omnitracs.com/br,
ou nos envie um e-mail em commercial.br@Omnitracs.com
e agendamos uma apresentação.

Visualize rotas, paradas e seus recursos facilmente.

Reduza os custos de transporte 
através da alocação eficiente de 
recursos.

Equilibre melhor as capacidades 
e as cargas de trabalho.

Automatize o estratégico processo 
de replanejamento de rotas.

Atenda de forma estratégica cada 
uma das particularidades e 
necessidades de seus clientes.

Visualize facilmente as implicações 
na mudança de uma rota.


