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SAIBA MAIS SOBRE A PLATAFORMA DA  

RIO SOLUÇÕES DIGITAIS
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CADASTRO NA PLATAFORMA
O primeiro passo para começar a usufruir dos serviços RIO é ter um 

cadastro em nossa plataforma. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Acesse o site https://rio.cloud/br/. No canto superior direito

clique em “My RIO”, em seguida clique em “Cadastre-se na

plataforma RIO”.

https://americas.rio.cloud/pt-BR/
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Com

2° PASSO 3° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Selecione o país onde está localizado e clique em “Escolha

a localização”.

Insira os dados da empresa e clique em “Continuar”.
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Com

4° PASSO 5° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Insira os dados do administrador, crie uma senha inicial,

aceite nossos termos e condições, escolha cadastrar-se

para receber e-mails e ficar por dentro de tudo e depois,

clique em “Enviar”.

Um e-mail de confirmação será enviado no endereço

indicado.
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Com

6° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Pronto, agora basta clicar em “Ativar conta”, realizar o login

e começar a navegar na plataforma RIO.
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CADASTRO DE USUÁRIO
Após a realização do cadastro na plataforma RIO é possível adicionar 

usuários à sua conta. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO 2° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

Faça o login na plataforma e acesse a opção de

“Administração” no menu à esquerda. Depois, clique em

“Gestão de usuários”

Clique em “Convidar usuário” no canto superior esquerdo 

da tela. 
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Com

3° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

Insira os dados de “Nome e Sobrenome”, “E-mail”, “Número

de celular”. Selecione a opção de como o login será

realizado “Número de celular ou e-mail”.

Selecione qual categoria esse usuário deverá ter, como por

exemplo, “usuário administrador”, na qual o novo usuário

terá acesso a todos os grupos de veículos e terá permissão

para adicionar novos usuários. Para finalizar o processo

basta clicar em “Criar”.
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4° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

O novo usuário receberá um e-mail de confirmação. Após 

clicar em “CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO” e criar uma 

senha, ele também terá acesso à plataforma RIO. 
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CADASTRO DE VEÍCULO
Após a realização do cadastro na plataforma RIO é necessário 

adicionar os veículos para conseguir atribuir os serviços desejados a 

eles. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO 2° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Faça o login na plataforma e acesse a opção de

“Administração” no menu à esquerda. Depois, clique em

“Gestão de veículos”

Em seguida clique em “Adicionar novo” no canto superior

esquerdo da tela.
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Com

3° PASSO 4° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Agora basta selecionar o tipo de veículo que deseja

cadastrar e clicar em “Próximo passo”.

Preencha os dados de “Placa”, “Nome” (uma identificação

para o seu veículo, seja a placa, nome do motorista, etc),

“Número do Chassis” e “Marca” que estão sendo solicitados

e em seguida clique em “Próximo passo”.
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Com

5° PASSO 6° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Selecione a opção “Sim, quero conectar minha caixa RIO” e

clique “Próximo passo”.

Agora basta informar a quilometragem atual do veículo e

clicar em “Criar um ativo”, pronto o veículo está inserido na

sua conta.
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CADASTRO DE GRUPOS
Após a realização do cadastro na plataforma RIO é possível criar 

grupos de veículos ou usuários à sua conta. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO

Em alguns casos, o gestor deseja dar acesso a grupos

específicos de veículos para grupos específicos de

usuários. Nesses casos, é interessante criar grupos e

conectá-los. No menu principal, selecione a opção

“Administração” e em seguida, “Gestão de Veículos”.

CRIAR GRUPOS DE VEÍCULOS

Em Administração de Frota, selecione “Grupos de Frota”, em seguida 

“+ Adicionar Tag”. Crie um nome para o grupo, e clique em salvar. 

2° PASSO
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Com

3° PASSO

Retorne ao menu “Frota”, clique com o mouse sobre a linha

do veículo que deseja adicionar ao grupo. Um menu lateral

abrirá. Escolha a opção “Grupos de Frota”. Insira o grupo

ao qual deseja adicioná-lo e clique em “salvar”.

CRIAR GRUPOS DE VEÍCULOS
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Com

1° PASSO

Agora que já criou grupos específicos de veículos, vamos

criar grupos específicos de usuários e conectá-los. No

menu principal, selecione a opção “Administração” e em

seguida, “Gestão de Usuários”.

CRIAR GRUPOS DE USUÁRIOS

Em Gestão de Usuários, selecione “Grupos de Usuários”, em seguida 

“+ Criar um grupo de usuários”. Insira os dados de “Nome e 

Sobrenome”, “E-mail”, “Número de celular”. Selecione a opção de 

como o login será realizado “Número de celular ou e-mail” e clique 

em “criar”.

2° PASSO
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4° PASSO

CADASTRO DE GRUPO DE USUÁRIO

O novo usuário receberá um e-mail de confirmação. Após 

clicar em “CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO” e criar uma 

senha, ele também terá acesso à plataforma RIO. 
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Com

1° PASSO

Agora que você já criou grupos específicos de veículos,

pode dar acesso para grupos específicos de usuários. No

menu principal, selecione a opção “Administração” e em

seguida, “Gestão de usuários”.

Em Gestão de Usuários, selecione “Grupos de Usuários” , em 

seguida, clique com o mouse sobre o grupo que deseja adicionar. Na 

janela lateral, que se abre, busque o perfil que deseja categorizar seu 

grupo de usuários, por exemplo, Gestores de Frotas. Em seguida, 

pesquise o Grupo de Veículos ao qual quer dar acesso. Por fim, 

clique em salvar alterações. 

2° PASSO

ADICIONAR GRUPOS DE USUÁRIOS A GRUPOS DE VEÍCULOS



LET THE LOGISTICS FLOW.


