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Otimização de Rotas do Omnitracs Roadnet
Manter e aumentar a satisfação do cliente, enquanto também se mantém ou reduz os custos, é um dos desafios mais difíceis 
que frotas enfrentam no setor de transporte atualmente. Alguns dos maiores desafios de hoje é tentar constantemente 
cumprir as janelas de entrega das rotas, além de buscar diminuir a quantidade de quilômetros rodados para reduzir o 
consumo de combustível.

Com a Otimização de Rotas do Omnitracs Roadnet, as frotas podem aumentar a satisfação dos clientes e reduzir 
significativamente os custos maximizando a velocidade e a confiabilidade de sua solução de roteirização. Isso é feito com 
aprimoramentos nas janelas de horários de chegada com análise e reorganização da atual estrutura de rotas de uma frota. 
Consequentemente, as frotas verão uma redução no excesso de quilometragem e nos custos de transporte devido a uma 
roteirização eficiente e consistente — o que significa mais lucros e clientes satisfeitos.

• Reduzir os custos de transporte diminuindo os quilômetros rodados

• Aumentar a satisfação dos clientes cumprindo de forma consistente as janelas de entrega

• Otimizar a eficiência da roteirização eliminando atividades sem valor agregado

• Validar economias antes de implantar mudanças

• Receber três visitas no local treinamento e instruções de revisão

Com a Otimização de Rotas, as frotas podem:

Com a Otimização de Rotas, as frotas recebem um modelo do histórico de janelas de tempo que mostrará as lacunas  
e oportunidades atuais em sua infraestrutura. Isso fornecerá uma imagem clara das idas e vindas dos motoristas em um 
período de nove meses para ajudar as frotas a visualizarem o potencial de corte de custos com uma comparação lado a lado 
da produtividade da linha de base de sua frota com à produtividade ideal. 

A solução Otimização de Rotas começa com o modelo do histórico de janelas de horários, que proporciona uma linha de base 
para que a solução personalizada seja criada. Com base em descoberta e análise, a solução personalizada é criada eliminando 
atividades sem valor agregado com o mapeamento atualizado de processos. Isso ajuda a criar um novo projeto arquitetônico 
para maximizar a velocidade e confiabilidade de ponta a ponta na solução de roteirização. 

Após a criação do modelo “futuro”, a equipe de implementação trabalhará fazendo as alterações necessárias, incluindo 
uma nova infraestrutura ideal do Roadnet, configuração da plataforma Roadnet, treinamento e procedimentos operacionais 
padrão. Para garantir que os novos processos de negócios sejam instalados e operem de acordo com o plano, a equipe da 
Omnitracs recomendará indicadores-chave de desempenho para ajudar sua frota a mensurar melhorias. E, caso sua frota não 
tenha o progresso desejado, o Roadnet trabalhará com a sua frota para encontrar a causa do problema, independentemente 
de ser executiva ou operacional, e ajudará a encontrar uma solução.
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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.
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Por que a Omnitracs
Independentemente de você precisar de uma solução de integração padrão pronta para uso ou personalizada que 
atenda aos seus requisitos específicos, a Omnitracs oferece diversas opções que lhe ajudam a obter o máximo de 
nossos premiados aplicativos. Entre em contato com um representantes de contas ou acesse www.omnitracs.com 
para saber como os Professional Services podem ajudar sua frota a reduzir custos, aumentar a rentabilidade  
e permanecer competitiva.

 
Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise 
preditiva para frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de 
software como serviço para ajudar mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de  
1,5 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.


