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

CONHEÇA O

ROTAS INTELIGENTES 
BY MAPLINK
Inteligência na roteirização de entregas 
para diminuir custos e otimizar a operação 
de logística urbana.



Fale com a TOTVS e aumente a eficiência das suas coletas e entregas 
com o Rotas Inteligentes by Maplink.

Aumente seus níveis de serviço e atendimento 
com o Rotas Inteligentes by Maplink.

Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato 
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com 
uma ferramenta conectada aos sistemas TMS e OMS da TOTVS

Logística inteligente: utilize recursos avançados para obter a rota 
mais rápida ou mais curta, visualizar a geometria da rota, especificar 
as rotas multiparadas, ter conhecimento sobre as zonas de exclusão 
e analisar o histórico de trânsito da rota, além de coletar informações, 
localizações e preços dos pedágios, com possibilidade de obter 
rotas alternativas

totvs.com

O nível de exigência e imediatismo do consumidor não para de crescer. Para acompanhar essa demanda por entregas

cada vez mais rápidas, apresentamos a ferramenta Rotas Inteligentes by Maplink, desenvolvida para otimizar sua operação 

de distribuição urbana. Descubra as melhores rotas a partir do sequenciamento inteligente das entregas que compõem 

a carga, considere a trajetória mais adequada com visão sobre praças de pedágio e garanta atendimento às restrições 

comerciais e de tráfego. Tudo para você, embarcador ou transportador, entregar mais com menos.

PROCESSOS DE COLETA E ENTREGA MAIS SIMPLES, EFICIENTES E ECONÔMICOS.

RETORNO DO INVESTIMENTO 

Roteirizar suas entregas com inteligência 
diminui distâncias e contribui para garantir 
compliance com restrições e regulamentações, 
reduzindo seus custos logísticos.

VISIBILIDADE ESTRATÉGICA

Maior controle sobre a operação, com visão 
sobre todas as etapas de entrega para agilizar 
os processos e garantir o melhor nível 
de serviço.

MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

Menos quilômetros rodados significam 
menor emissão de poluentes da sua frota.

maplink.global

http://www.totvs.com
http://maplink.global

