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Pode guardar toda a informação 
sobre cada viatura e consultá-la 
a partir da respetiva ficha.

 

 

 

BUSINESS 
AT SPEED

PHC Frota CS
O controlo sobre os custos e utilizadores da frota

Visite www.phc.pt

A solução para o controlo total sobre os custos e 
utilizadores da frota, a sua manutenção e o seu estado.

Benefícios

Solução

Destinatários

controlo de viaturas e 
motoristas

Gestão de custos e 

viagens

Manutenção

Historial de sinistros

Parque de viaturas

Gestão da manutenção 
passada e futura

controlo de custos

Gestão de acessórios de 
viaturas

importação de dados 
do sistema Galp Frota e 
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empresas com frota 
automóvel

http://www.phc.pt/portal/programs/estview.aspx?ref=Frota
http://www.phc.pt
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controlo total sobre a frota, motoristas e acessórios.• 
estatísticas por viatura, departamento, viagem, etc.• 
rankings de viaturas mais dispendiosas, que mais viajam, etc.• 
Análise gráfica de evolução de qualquer tipo de gasto.• 
controlo de gastos aos 100Kms, mensal ou anual.• 
emissão automática de compras a partir de gastos (só com o PHc Gestão cs).• 
Análise de médias de consumos e evolução das mesmas.• 
exportação de dados para folha de cálculo.• 
Gestão dos acessórios de cada viatura.• 
controlo total sobre motoristas.• 
Gestão e controlo da manutenção da frota.• 
Análise de informação por centro de custo.• 
Historial de sinistros de cada viatura.• 
controlo dos seguros e leasings.• 
controlo de Quilómetros contratados no Leasing/ALD.• 
controlo de datas de pagamento do iUc e datas limites de inspeção.• 

O módulo PHC Frota CS foi desenhado para controlar 
todos os custos e utilizadores da frota. Assim procurou-se 
desenvolver um programa que para além de guardar toda a 
informação sobre cada viatura, permita também:

Toda a informação sobre o parque de viaturas
Arquivar toda a informação sobre cada viatura, nomeadamen-
te dados do certificado de matrícula, acessórios que possui, 
historial de gastos e manutenções, entre outras informações. 
Pode consultar imediatamente os seus custos médios, quiló-
metros rodados, custos mensais bem como obter todo o tipo 
de mapas que desejar.

Controlo e estatísticas completas sobre os gastos
Pode obter gráficos e evoluções de gastos, bem como expor-
tar os dados para folhas de cálculo. todos os gastos verifica-
dos com as viaturas vão sendo introduzidos no programa à 
medida que vão acontecendo, podendo assim em qualquer 
momento obter as estatísticas que desejar. inclusivamente 
pode definir o tipo de gasto, qual o motorista e qual a viagem 
a que o gasto diz respeito. Desta forma, obtém facilmente 
totais por tipo de gasto, faz a Gestão de viagens realizadas, 
obtendo o controlo e informação sobre os Motoristas.

Controlo de Quilómetros por contrato de Leasing/ALD
existe a possibilidade de indicar o número de quilómetros 
contratados quando é feito um contrato de leasing ou ALD, 
para cada viatura do seu parque. Ao introduzir gastos da sua 
frota, a aplicação avisa quando se aproxima o total dos quiló-
metros contratados. existe ainda uma análise que mostra os 
quilómetros gastos por Ano de contrato.

Controlo sobre os gastos da frota (Integração com o PHC 
Gestão CS)
o software permite controlar os gastos efetuados com as 
viaturas, respeitando a quilometragem de cada uma. os 
gastos podem ser acessórios, abastecimentos, portagens, etc. 
se possuir o módulo PHc Gestão cs, sempre que introduzir 
compras, lançar gastos no frota de forma imediata, os campos 
de valor e quantidade são automaticamente preenchidos 
no ficheiro de gastos. se por outro lado, um documento de 
compra se traduzir em vários gastos como, por exemplo, 

Principais funcionalidades
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Pode imprimir numa folha para entregar na oficina, toda a informação 
respeitante à manutenção em causa.
É neste ficheiro que se regista toda a informação sobre determinada ma-
nutenção e que mais tarde pode ser dada como realizada.

Controlo sobre os acessórios instalados
o software permite controlar todos os acessórios de cada 
viatura,  bem como os respetivos gastos. como tal, pode 
saber a qualquer momento em que viatura é que se encontra 
determinado acessório. No caso dos pneus em concreto pode, 
por exemplo, saber quantos kms rodou cada pneu, se já foi 
eventualmente recauchutado, etc.

Historial de sinistros das viaturas 
o software permite controlar os sinistros das viaturas, regis-
tando: o motorista, o local do acidente, os dados do outro 
veículo, etc. Através da ficha da viatura é possível consultar 
todos os sinistros da mesma, assim como introduzir um novo 
sinistro.

os utilizadores que trabalham diariamente com este módulo 
sabem da importância vital que é o de saber antecipadamen-
te de ações que irão ocorrer com a frota que estão a gerir, as-
sim o módulo PHc Frota cs conta com uma configuração feita 
sobre a BD de exemplo fornecida, e que permite, via Monitor 
de trabalho, avisar em tempo útil sobre datas importantes 
relacionadas com seguros a expirar ou, por exemplo, Ma-
nutenções a realizar, etc. tudo isto é altamente configurável 
podendo o utilizador decidir sobre o que quer ver, e quando 
quer ser notificado em relação aos assuntos relacionados com 
a frota.

abastecimento da viatura e aquisição de peças, se os introdu-
zir mencionando os dados da mesma fatura, pode efetuar o 
processo inverso. ou seja, pode de forma automática, emitir 
um documento de compra a partir dos gastos que teve com a 
sua viatura. 
se tiver o módulo PHc contabilidade cs e se o documento de 
compra estiver parametrizado para efetuar a contabilização 
automática, o gasto é contabilizado de imediato.

Historial de revisões e manutenções
Para cada viatura pode criar um historial de revisões e manu-
tenções com todos os dados de cada uma delas. Assim, é pos-
sível agendar as revisões em função dos quilómetros, sugerin-
do então o programa o tempo que falta para essa intervenção, 
de acordo com os quilómetros que a viatura faz em média.
Pode ser impressa uma ficha para ser entregue no momento 
da revisão, onde constam, além dos dados da viatura, outro 
tipo de comentários que entretanto foram sendo registados 
como, por exemplo, barulhos estranhos, lâmpadas para subs-
tituir, etc.

Pode também efetuar manutenções previsionais nas viatu-
ras, por exemplo, registar as marcações das manutenções 
obrigatórias (ex: as normais dos 30.000 Kms, 60.000 Kms, 
90.000 Kms), registando, por exemplo, uma manutenção para 
os 30.000 Kms, sem data, porque naturalmente sabe quando 
vai ocorrer.
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Análises e estatísticas globais
Pode obter a evolução anual por tipo de gasto ou por grupo 
de gasto, para determinado centro de custo, referente a 
determinado modelo, etc. Pode obter também rankings de 
gastos, tais como:

viaturas mais dispendiosas;• 
viaturas com maior média de consumo por km;• 
viaturas que percorrem mais kms;• 
quilómetros percorridos por contrato de Leasing/ALD.• 

Paulo vieira, executivo da Assibeta.

"o software PHc® é extraordinariamente simples de utili-
zar, com um interface gráfico simples e agradável, o que 
simplificou significativamente o processo de adaptação ao 
mesmo”.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

Dr. Luís Marvanejo, responsável dos Armazéns Marvanejo.

“tendo sido possível integrar os diversos processos de 
negócio no PHc, que, pela sua capacidade de gestão de to-
das as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização 
de informação em tempo real, permite tomar decisões de 
gestão no momento certo, foi possível eliminar redundân-
cias administrativas e otimizar processos, aumentando a 
produtividade dos recursos humanos e a eficiência comer-
cial da empresa.”

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"As soluções PHc criaram uma maior autonomia opera-
cional das filiais, permitindo obter uma informação mais 
objetiva e oportuna.” 

António Pereira, Diretor de sistemas de informação da cePsA.
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Dashboard PHC Frota (opcional)

este template disponibiliza um conjunto de análises e indica-
dores que permitem um olhar mais detalhado para os custos 
do parque automóvel da sua empresa, contribuindo para um 
melhor suporte à decisão. esta é uma importante ferramenta 
de gestão para o decisor, pois num único local e de forma 
centralizada pode rapidamente saber qual o estado da sua 
frota sem ter de interpretar grandes volumes de dados.
Assim, este template é disponibilizado num painel de infor-
mação, constituído por várias páginas, em que cada uma re-
presenta informação sobre determinada área do seu parque.

se possuir o módulo PHc Frota cs, com o PHc Dashboard cs 
pode, por exemplo:

Analisar por viatura os custos da mesma durante o ano e • 
comparar os resultados com o ano transato;
observar detalhadamente em gráfico os custos do seu • 
parque durante o ano;
Monitorizar as manutenções das suas viaturas e perceber • 
por tipo de manutenção, em que áreas o seu parque está 
a implicar mais ou menos no custo da sua empresa;
observar detalhadamente em gráfico as manutenções do • 
seu parque automóvel durante o ano;
saber de imediato quais as viaturas com mais kms no ano • 
e no total, quais as que têm mais gastos, as que têm mais 
manutenções; 
conhecer quais os custos totais, por km e por 100 kms, • 
das viaturas, os quilómetros médios das mesmas, as vali-
dades dos seguros e leasing/ald, assim como os acessó-
rios associados a cada viatura do seu parque.

Num único monitor, tem acesso a uma série de variações que permitem 
analisar os gastos do seu parque automóvel.

Ao analisar esta página, o gestor fica com uma leitura mais objetiva sobre o 
peso de cada viatura nos indicadores apresentados.

este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do software, se a mes ma corresponde ao que necessita.



FILMES  •  FORMAÇÃO  •  DOWNLOADS  •  NOTÍCIAS  •  E MUITO MAIS

com o PHC On tem o seu sistema PHc cs 
completamente atualizado durante o espaço 
de um ano. Além disso acede a funcionalidades 
exclusivas e a conteúdos dedicados, como por 
exemplo o acesso exclusivo ao portal on.phc.pt.

Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a 
filmes de autoformação sobre a utilização do 
PHc cs, informações de cada nova versão, 
notícias, novidades, a newsletter semanal 
iDirecto, a revista Directo PHc, entre outros. 
tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do 
seu investimento em software PHc.

MAIS INFORMAÇÃO

phc.pt/phcon

http://www.phc.pt/phcon
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©PHc | todos os direitos sobre este documento estão reservados. este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHc não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHc é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

Para saber tudo sobre a PHc, subscreva a “iDirecto” 
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

http://www.cabine.pt
www.phc.pt/idirecto

