Tecnologia para
Transporte de Passageiros
Gestão completa da sua empresa, garantindo controle
dos recursos e contratos mais rentáveis.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Mais rentabilidade na operação
do seu negócio com a gestão
da TOTVS.
A operação do transportador de passageiros depende de uma gestão
de pessoas e recursos eficiente. Pensando nisso, a TOTVS vai muito
além do ERP com tecnologia que proporciona controle total sobre
a movimentação de veículos, alocação otimizada de motoristas
e administração dos trajetos de linha.
Nossas soluções de gestão acompanham o crescimento
da sua empresa, levando mais agilidade aos processos do dia
a dia e garantindo atendimento total às questões legais federais,
estaduais e municipais. Afinal, a TOTVS acredita no Brasil
que faz e nas empresas que fazem o nosso país.

As soluções da TOTVS foram desenvolvidas a partir dos processos característicos
das empresas de transporte de passageiros.

Controle

Confiança

Rentabilidade

Gestão de veículos, motoristas
e trajetos.

Gestão de vendas de passagens
integrada.

Maior eficiência
na gestão.

Com as soluções TOTVS é muito mais
fácil ter controle sobre movimentação
de veículos, alocação otimizada de
motoristas e administração dos trajetos
de linha. Tudo para uma operação
mais inteligente.

A tecnologia da TOTVS faz a apuração
correta da receita dos veículos,
de acordo com a quantidade de passageiros
transportados e o tipo de pagamento,
além de permitir o cálculo da comissão
de agências terceiras.

Nossas soluções têm foco na administração
de pessoas e recursos, além da redução
de custos operacionais. Tudo para aumentar
a rentabilidade dos seus contratos.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais da sua
empresa de transporte de passageiros.

Financeiro
Tudo o que a sua empresa precisa:
importação das vendas de passagem
e demais receitas, consolidação para
geração do financeiro, integração das
receitas com financeiro e contábil
e pagamento das comissões às agências.

Escalas
Garantia do melhor funcionamento
por meio de planejamento e controle
de escalas, integração com folha
de pagamento e manutenção.

Comercial
Aumento de produtividade para o time
de vendas, com emissores de passagens,
cálculo de comissionamento, viagem de
fretamento, venda embarcada e integração.

Operações/linhas
Mais precisão na operação com a gestão
de órgão concedente, localidades concedidas
e linhas de origem/destino, além da
administração de trechos, tarifas, seções,
dias, honorários, tipos de serviços e veículos.

Fiscal
Compliance tributário
por meio da geração de
livros fiscais e atendimento
à legislação e às obrigações
do setor.

Manutenção
Facilidade na gestão
das ordens de serviços
preventivas, corretivas
e preditivas.

Vendas de passagens
Controle total para a comercialização
de passagens, com TotalBus
e módulos para gerenciar excesso
de bagagem, requisições e fichas
de remessas de agências.

Múltiplos apps para você ter a gestão
do seu negócio na palma da mão.

Meus Ativos Fixos
Mais facilidade na
sua gestão, com
funcionalidades de foto
e GPS, solicitações
e transferências em
um app personalizável

Meu Posto de
Trabalho
Mobilidade no controle
de check-in
e check-out de
atendentes nos postos
de serviço

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.
0800 70 98 100
totvs.com/servicos/

Minha Gestão de
Postos
O aplicativo ideal para
a gestão do time em
campo ser mais ágil,
precisa e eficiente

Meus Contratos
Acesso rápido, fácil
e de qualquer lugar
aos contratos da sua
empresa

