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Deixe as Horas de Serviço lhe proporcionar uma 
vantagem — na estrada e no escritório.

Horas de
Serviço

Na Omnitracs, compreendemos o desafio que sua empresa enfrenta para manter registros precisos e 
monitoramento oportuno das horas dos motoristas. Incômodos e potencialmente imprecisos, os sistemas 
de registro manual aumentam a exposição de sua empresa a riscos, como custos mais altos, relacionados 
a violações de conformidade, redução da produtividade e ineficiência operacional.  O aplicativo Horas de 
Serviço automatiza registros de motoristas e é totalmente compatível com as normas e os regulamentos 
mais recentes da FMCSA (Administração Federal para a Segurança no Transporte de Cargas) dos EUA.

Com Horas de Serviço, você gerencia sua frota com mais eficiência. 
O aplicativo Horas de Serviço oferece monitoramento quase em tempo real das horas de motoristas, melhora a precisão dos 
relatórios e permite que os motoristas se concentrem no que precisam fazer: dirigir com segurança e eficiência. Seus gerentes 
de frota e expedidores podem acessar a disponibilidade e os relatórios de motoristas, incluindo status de serviço, tempo de 
condução e horas restantes de serviço. Essas informações são todas facilmente acessadas por meio de um navegador da Web.

www.omnitracs.com

Recursos
•  Motoristas inserem mudanças no status de serviço não 

relacionadas à condução por meio do intuitivo mostrador 
do motorista

•  Gerentes de frotas recebem atualizações automáticas  
sobre status de serviço, tempo de condução e horas de 
serviço restantes

•  O aplicativo Horas de Serviço notifica automaticamente 
motoristas e expedidores, em quase tempo real, sobre 
violações iminentes ou reais 

•  Gerentes de frotas e expedidores podem analisar o status 
e a disponibilidade de motoristas, bem como relatórios de 
gerenciamento de motoristas e de auditoria de segurança 
personalizados do Horas de Serviço 

•  O aplicativo Horas de Serviço suporta motoristas individuais 
e de equipe e responde automaticamente a solicitações de 
cópias do status dos registros de serviço por fax

•  Motoristas podem exibir, salvar e imprimir seus registros 
utilizando um navegador da Web por meio do Portal do 
Motorista do Horas de Serviço

•  Motoristas têm acesso fácil à linha direta de suporte  
24 horas por dia, 7 dias por semana, para inspeções  
e auditorias de beira de estrada

•  Suporte para regras dos EUA e Canadá

Benefícios
• Manter a conformidade regulatória com a FMCSA

• Reduzir o risco de violações e o custo de multas

•  Simplificar os processos de registro e aumentar a precisão 
dos relatórios

• Reduzir o risco da falsificação de registros

• Reduzir custos administrativos

• Permitir o gerenciamento proativo de frotas

• Aumentar a produtividade e a eficiência operacional

Horas de Serviço na Plataforma MCP200



Saiba como é possível utilizar nossos aplicativos, 
plataformas e serviços para reduzir custos,  
aumentar a rentabilidade e manter-se competitivo. 
Acesse www.omnitracs.com e deixe-nos mostrar 
como você pode economizar tempo e dinheiro.

Uma Solução Confiável e Segura para as Transportadoras de Hoje

Com Horas de Serviço, seus motoristas estão preparados para 
inspeções de beira da estrada e os inspetores podem verificar 
as identidades dos motoristas e obter o respectivo status de 
registros de serviço. É possível exibir os relatórios completos sob 
demanda por meio de um navegador da web ou fax. Com nossos 
NOCs (Network Operations Centers) redundantes, No-breaks, 
sistemas de backup e experiência no setor, você pode ter certeza 
da segurança dos dados e da confiabilidade tecnológica.

Tempo Restante Disponível na Plataforma MCP200

Disponibilidade de Motoristas

Garantir Conformidade e  
Reduzir Responsabilidade

www.omnitracs.com

717 N. Harwood Street
Suite 1300

Dallas, Texas 75201
EUA

(800) 348-7227
www.omnitracs.com

O Omnitracs Alliance Program facilita a integração das 
soluções da Omnitracs com outras empresas líderes 
de mercado que fornecem tecnologias e serviços 
complementares. Esse programa aborda o poder da 
integração para atender melhor às necessidades de 
nossos clientes compartilhados.

Oferecemos os Omnitracs Professional Services a todos 
os tamanhos de frota para lhe ajudar a utilizar nossos 
aplicativos e os aplicativos de nossos parceiros da forma 
mais eficiente. Nossos serviços de avaliação, integração, 
desenvolvimento e programação personalizados, 
treinamento, inteligência de negócios e modelagem 
preditiva geram soluções práticas. Essas informações 
críticas aumentam sua produtividade e eficiência, para 
que você possa expandir e diferenciar seu negócio.

O Omnitracs Services Portal fornece acesso a um 
conjunto de aplicativos de gestão de frota com base na 
Web, incluindo mapeamento por satélite. Os dados do 
Services Portal podem ser integrados aos seus sistemas 
empresariais existentes.

Obtendo Mais de seu Investimento em Tecnologia

Sobre a Omnitracs, LLC

A Omnitracs, LLC é uma empresa global pioneira em 
soluções para caminhões para todos os modelos de 
negócios. Os mais de 1.000 funcionários da Omnitracs 
desenvolvem soluções de software como serviço para 
ajudar mais de 12.000 clientes a gerenciar quase 1,1 milhão 
de ativos em mais de 70 países. A empresa foi pioneira 
no uso de telemática veicular comercial há 25 anos e hoje 
atua como uma potência em tecnologias inovadoras  
e intuitivas. A Omnitracs transforma o setor de transporte 
por meio de tecnologia e ideias, com as melhores 
soluções da categoria para serviços de conformidade, 
segurança, produtividade, telemática e acompanhamento, 
TMSs (sistemas de gerenciamento de transporte), 
planejamento e entrega, dados e análises e profissionais.
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