
S O F T W A R E
GESTÃO DE TRANSPORTES

E DISTRIBUIÇÃO



- Gestão de Ocina: Reparações e controlo de Inspeções 
através de vários tipos de Alertas.
- Gestão de Pneus: Controlo de Aquisição, Montagem, 
Desmontagem e Reparações.

Gestão da Manutenção

- Gestão de Abastecimentos em bomba própria ou no 
exterior: Controlo de médias de consumo, combustíveis 
ou outros, relativo a cada viatura, motor de frio, etc.
- Importação de cheiros de Gasolineiras.

Combustíveis

- Importação de cheiros de Portagens, Combustíveis e 
outros.
- Introdução de faturas de Fornecedores e outros, quer 
seja pela imputação direta a viaturas, ou diferidas, para 
a criação de stocks e outros.

Custos

- Tarifas gerais e personalizadas.
- Funcionalidades de parametrização por limites de 
Códigos Postais, Terminais e Portos.
- Outros elementos complementares parametrizáveis: 
Kms, número / tipo de volumes, valor da mercadoria, 
taxáveis, tipo de serviço, entre outros.
-- Possibilidade de juntar múltiplos transportes num só 
documento de venda, sujeitos às mesmas condições de 
negociação.

Tarifas totalmente configuráveis

- Atribuição de viaturas a Cargas.
- Avaliação das Cargas a transportar, consoante as suas 
características, quantidade, tipologia, meios de 
transporte disponíveis, localização e controlo de 
horários para Recolhas ou Entregas.
- Ordem de Carga e Descarga.
- - Denição de rota por interação no mapa.

Planeamento dos Transportes

- Registo direto dos pedidos, através da plataforma 
Cargo Client Web, pela Importação de cheiros 
externos ou por WebServices.
- Aprovação prévia dos serviços pedidos (com ou sem 
controlo de limite de horário).
- Envio ao Expedidor de e-mails, Guias, CMR’s, Etiquetas 
ou outra documentação.

Pedidos de Ordens de Carga

Funcionalidades



- Eciência na Gestão Contabilística / Financeira, com 
rigor em toda a informação contabilística, pois está 
integrado com todos os módulos do software 
Logidados.
- Importação de compras do Portal e-Fatura.
- Exportação do cheiro SAF-T PT da contabilidade.
- Contas Correntes em Moeda Estrangeira.
-- Contabilização automática de Vendas, Compras e 
Outros.
- Controlo de conferências bancárias.
- Importação de Movimentos Contabilísticos e 
Financeiros: Ficheiro SAF-T e outros.

Gestão Contabilidade / Financeira

- Aplicação de Tarifas automáticas, com possibilidade 
de conferir, corrigir ou imputar custos adicionais.
- Conversão automática desses movimentos em faturas 
certicadas.
- Faturação Interna / outro, como complemento de 
gestão para a Autofaturação recebida.

Faturação Automática

Análises de Negócio

- Controlo de Entradas, Saídas e Existências.

Logística

- Possibilidade de integração com os sistemas 
informáticos dos seus parceiros por Webservices, 
Transferência de Ficheiros, etc.

Parceiros

- Comunicação automática de Pedidos de Cotação e 
Ordens de Carga.
- Análises de negócios dos Subcontratados.

Subcontratados
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Plataforma Web para ser utilizada pelos Clientes 
dos Transportadores, para Registo das suas Ordens 
de Carga, Consulta de Histórico, Tracking, Acesso a 
Documentação digitalizada e outros.

Integrado no software LOGIDADOS.

CARGO CLIENT WEB

Aplicação para ser utilizada pelos Motoristas, através 
dos seus próprios Smartphones.

Atualização do Estado das Cargas e da Expedição.

Integrado no software LOGIDADOS.

CARGO MOBILE


