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Sobre a IT PEERS e a AN Consultores

Contexto

O Multipeers4Fleets surge como
resposta a um problema apresentado
pelas empresas que atuam no setor dos
transportes. Os gestores desta área
queixam-se muitas vezes da falta de
informação de gestão, bem como da
inexistência de visibilidade direta para
todos os decisores. Como é necessário ir
buscar informação a variados sistemas,
isso faz com que se gaste mais tempo
que o desejado e que alguma
informação se perca no percurso,
prejudicando as decisões futuras.

Contexto

Com o Multipeers4Fleets é possível
acompanhar o negócio a cada
momento, reduzindo assim o período
de tempo entre um evento e uma ação
relativa a este mesmo evento,
contribuindo deste modo para um
melhor desempenho dos Recursos
Humanos da empresa ou
organização. O Multipeers4Fleets
apresenta numa só plataforma, e de
uma forma bastante intuitiva, toda a
informação relativa ao negócio,
minimizando a 100% os riscos de perda
de informação.

Sobre

o

Produto

O Multipeers4Fleets é uma ferramenta inovadora de comunicação e colaboração completamente
criada para a área de gestão de frotas que vai aumentar o desempenho do negócio. Quer seja no
desktop ou em equipamentos móveis (smartphone, tablet, etc), toda a informação relacionada com a
gestão da frota em tempo real esta disponível à distância de um clique. O Multipeers4Fleets fornece
uma sólida plataforma de administração que coleta dados oriundos das mais diversas fontes de dados
e, sendo altamente personalizável, permite a distribuição da informação processada sob muitas
formas diferentes, tais como gráficos interativos, widgets, medidores, tickers de RSS, etc. Também
pode ser definido quem irá receber cada indicador para que cada utilizador apenas tenha acesso à
informação relevante para a sua função.

Funcionalidades

Análise
Proatividade

Alertas

Constante

Medição e análise de cada

Decidir a cada momento para

Definição de alertas de

viatura ou de toda a frota

fazer face aos desvios que

negócio, a cada momento, de

possam estar a acontecer na

acordo com os indicadores

frota

mais relevantes para a
empresa

Funcionalidades

Complementaridade

Sem

necessidade

Dashboards
de

cliques

Interativos

Ligação com sistemas de

Informação fácil de ler e

Atualização de forma

telemetria, ERP's e outros

analisar através de dashboards

permanente e automática,

interativos e visualmente

sem necessidade de

apelativos

intervenção por parte do
utilizador

Funcionalidades

Serviço

"chave

Mobilidade

na

Colaboração

mão"

Informação disponibilizada
Possibilidade de consulta da

Configuração "chave na mão":

informação em tempo real

solução 100% as a service,

através de dispositivos móveis

dispensando conhecimentos
técnicos

para todos os decisores,
podendo a sua consulta ser
feita em simultâneo

Público-alvo

O Multipeers4Fleets é um
produto concebido para os gestores
das empresas da área dos transportes
que pretendam ter uma solução que
lhes fornece uma visibilidade total e
instantânea sobre o que está a
acontecer a cada momento no
negócio.

Benefícios

Deteção

precoce

de

problemas

Deteção em tempo real de problemas tais como desvios na
rota, alterações inesperadas de consumo, entre outros

Começa a pagar apenas quando começa a recolher os
Sem

investimento

benefícios do produto

inicial

As poupanças geradas pelo uso do produto cobrem os gastos
Retorno

total

com a ferramenta

Mobilidade

Onde quer que esteja, terá sempre acesso aos indicadores do
negócio através do seu dispositivo móvel

Eliminação

perdas

de

de

A informação encontra-se condensada numa só plataforma,
facilitando a sua consulta e eliminado a possibilidade de perder

informação

informações importantes

Sobre

a

IT

PEERS

Com mais de uma década de existência, a IT
PEERS® é uma das mais experientes e
competentes empresas portuguesas no sector
das Tecnologias de Informação. Assegura
soluções de elevada qualidade a preços
altamente competitivos, caracterizados por
um forte enfoque nos clientes, mantendo
excelentes relações com as entidades e
organismos com os quais se relaciona. Estes
são pontos-chave que a distinguem da
concorrência, acumulam benefícios concretos

Sobre

a

AN

Consultores

A AN Consultores fornece serviços de
consultadoria e de boas práticas, ao nível da
gestão de transportes, de forma a
proporcionar o melhor suporte aos clientes.
Pretende criar mais e melhores competências
nos profissionais e empresas de transportes de
mercadorias e passageiros, para que possam
fundamentalmente avaliar, desenvolver e
implementar as melhores soluções,
contribuindo para que o seu negócio obtenha
maior rentabilidade e eficiência.

e asseguram excelentes perspetivas de
negócio.

http://www.itpeers.com/

http://www.anconsultores.pt/

Sentimos necessidade de criar um produto totalmente dedicado ao setor dos
transportes pois ao longo da nossa experiência temos sido confrontados com
inúmeros desafios no que diz respeito à gestão da grande quantidade de
informação que existe neste tipo de empresas. O conhecimento trazido pela equipa
da AN Consultores permite-nos verticalizar o Multipeers num setor onde se afirmará
como um produto ímpar no mercado, dotando não apenas os decisores de topo, mas
também os decisores operacionais intermédios, de informação acionável em tempo
real. A informação em tempo real fornecida pelo Multipeers4Fleets permite agir no
momento face a qualquer situação que aconteça, o que se traduz numa enorme
vantagem competitiva num setor que é altamente concorrencial.

Jorge Duarte, CEO IT PEERS

Para

mais

informações:

http://multipeers.itpeers.com/pt/sobre-nos/multipeers4fleets/
info(at)itpeers.com
(+351) 220 101 587

WWW.MULTIPEERS.ITPEERS.COM

