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Para saber mais sobre o RDC, acesse 
www.omnitracs.com ou ligue para 800.348.7227.

Para atender a todos os desafios de entrega de hoje, gerentes e 
motoristas precisam de uma solução otimizada e simples para serem 
mais produtivos.

O Omnitracs RDC (Roteirização, Expedição e Conformidade) ié a solução 
única para todas as tarefas de motorista e de “back-office”. Com RDC:

 
A Solução Única

BACK OFFICE

• Não há necessidade de entender vários aplicativos, 
gerenciar diversos relacionamentos com fornecedores ou 
processar várias faturas

• Mantenha os dados em um único sistema, eliminando riscos de 
erros e dados não correspondentes

• Sempre saiba quais motoristas têm ou não horas restantes sem 
sair do aplicativo de roteirização e expedição

MOTORISTAS
• Motoristas precisam de apenas um aplicativo para fazer seu 

trabalho sem precisar de vários dispositivos, planos de dados 
ou aplicativos

• Permaneça em conformidade e atualizado, dentro ou fora da cabine

ANALISTAS

• Relatórios significativos – o plano, a rota real, comportamento 
de motoristas, conformidade e informações do veículo tudo em 
um só lugar

• RDC combina conformidade com todos os benefícios da 
roteirização ein a single solution expedição – incluindo uma redução 
significativa em quilometragem e horas extras fora de rotas e ETAs 
de entrega com precisão de 15 segundos – em uma única solução
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AS DEMANDAS DOS CLIENTES CONTINUAM A CRESCER
• Pagar menos por produtos, mas exigir mais serviços
• Saber com mais precisão o status do veículo e da ordem
• Comunicações proativas sobre horários e atualizações de entrega

RETENÇÃO DE MOTORISTAS E SATISFAÇÃO NO TRABALHO
• Adicionar funções de trabalho complexas que, quando feitas 

manualmente, diminuem a eficiência
• Muitos dispositivos na cabine criam distrações e exigem 

treinamentos longos
• Too many devices in the cab create distractions and require 

long training times

DEMANDAS GOVERNAMENTAIS SÃO CRESCENTES
• Frotas de frete de curta distância não estão 

necessariamente isentas do Mandato do ELD
• Introduz mais um sistema de “back-end” e na cabine 

para gerentes e motoristas aprenderem

Os desafios de entrega de hoje estão aumentando constantemente.

MANTER CUSTOS BAIXOS
• Treinar motoristas para não usar marcha lenta nem 

exceder a velocidade permitida
• Preventing driver turnover
• Automatizar tarefas demoradas de gerentes e motoristas

Compreensão da Entrega de Próxima Geração para  
Aumentar a Produtividade 
e Manter a Conformidade


