Nossa plataforma permite o acesso a informações importantes para avaliar a eficiência
do uso da frota.
Na plataforma, o gestor da frota, de acordo com o perfil de usuário e permissões
atribuídas, poderá acessar os módulos de informações:
 VISÃO DO MAPA - localização geográfica, painel de instrumentos do veículo, e outras
informações em tempo real.


CERCAS GEOGRÁFICAS – criar geo referências para controle de entrada/saída de
determinados lugares.



VEÍCULOS – gerenciamento dos veículos, informações e personalização.
*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime



MOTORISTA – cadastro, gerenciamento e análise dos motoristas. *Funcionalidade
disponível somente no pacote RIO Prime



CENTRO DE INFORMAÇÕES – criação e edição de dashboards personalizados para
melhor análise da frota. *Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime

Com base nas informações da plataforma o gestor poderá:


Localizar, em tempo real, visualizar as rotas utilizadas pelos veículos em viagens
realizadas através dos mapas e criar cercas eletrônicas.



Utilizar as ferramentas de Perfil de Condução dos Motoristas, entender o
comportamento individual dos motoristas e selecionar os motoristas que
necessitam de treinamento/aperfeiçoamento. *Funcionalidade disponível somente no
pacote RIO Prime



Identificar quais os principais pontos necessários para o treinamento dos
motoristas/deficiências dos motoristas. *Funcionalidade disponível somente no pacote RIO
Prime

Utilizando seu navegador

digite:

https://rio.cloud/br escolha no menu superior a opção “Serviços” > RIO
TREND OU RIO PRIME, dependendo do seu pacote contratado.

Você será direcionado para a página de login abaixo:

Selecione o idioma Português.

Informe nome do usuário e senha e clique em Iniciar para que a plataforma seja
carregada.

Após efetuar o login, você será redirecionado
automaticamente para a de tela visão do mapa, na qual o sistema mostra as seguintes
guias de navegação:

Veículos
Na primeira aba, o sistema informa resumidamente, as informações sobre os veículos da
base, sendo elas:


Placa:
Informa a placa do veículo.



Motorista:
Informa o nome do último motorista logado no veículo.



Grupo:
Informa o grupo ao qual o veículo pertence, função utilizada para uma divisão
detalhada da frota.



Status do Veículo:

O veículo pode estar dentro dos seguintes
status de comunicação:

Ao clicar na caixa de seleção do veículo, o mesmo será reproduzido no mapa ao lado, informando
endereço e direção ao qual está seguindo, também é possível aplicar a camada de satélites para
uma visão real do local e/ou uma visão do tráfego de veículos no local.
Ainda na tela de veículos, é possível atribuir filtros através do ícone
configurar o modo de visualização do painel.

, e no ícone

é possível

Cercas geográficas
Nessa tela, o sistema informa as cercas criadas, para controle de entrada e saída de
determinados locais estabelecidos. Esse assunto será tratado no próximo capítulo.

Histórico
Nessa opção é possível analisar as viagens do veículo, em um período de 24 horas. Essa análise
pode ser feita de forma individual ou até mesmo com outros veículos.

No canto superior da tela, é selecionado o período de análise. Abaixo, se encontram os veículos e
para que o veículo seja analisado, é necessário selecionar o veículo clicando no ícone , após
Conforme imagem abaixo:
esse passo, basta clicar no botão

Desta forma, você será redirecionado para uma nova página, na qual será possível visualizar a
rota feita pelo veículo de forma completa. Ao clicar no botão
, começará a ser reproduzida a
viagem do veículo com uma linha do tempo em horas. Clicando no botão de opções
teremos
mais alguns botões de comandos:



Centrar viagem:
Centraliza novamente a viagem selecionada.



Ocultar no mapa:
Oculta a viagem selecionada no grid do mapa.



Visualizar o registro de viagem:

Informa todos os eventos ocorridos no período selecionado. É possível realizar o
download das informações no formato .xls.



Visualizar o resumo da viagem:
É informado o resumo sobre a viagem percorrida.

Abaixo exemplo da tela de história:

As cercas geográficas são utilizadas para controle de entrada e saída de um determinado local, a
fim de controle logístico.

Criar cerca geográfica
Para criação da cerca, basta clicar no ícone
passo:

e seguir o passo a

 Nome:
Definir o nome da cerca

 Camada:
Clicar na opção

 Definir Cercas Geográficas: Para uma melhor experiência dessa funcionalidade, indicamos
o uso de cercas de formatos quadrados ou retangulares, portanto selecione a opção Polígono. No
mapa, basta digitar o endereço no campo de pesquisa, e desenhar a cerca com o tamanho
desejado. Para finalizar a criação basta um duplo clique no último ponto conforme exemplo

abaixo:

Nessa tela é feito todo o gerenciamento dos veículos, obtendo as informações de forma
completa e individual. Na tela de visualização geral, clicando no ícone de “Painel de
Instrumentos”, é apresentado um resumo sobre os veículos, incluindo comparativos ao mês
anterior. No canto direito de cada veículo está localizado o botão de opções. Temos a opção
editar
o grupo do veículo e o ícone que aparecerá no mapa . Ainda nas opções, temos o
botão exibir
para maiores informações do veículo.
A opção exibir contém diversos dashboards sobre as movimentações do veículo. No canto
esquerdo, temos a opção “Resumo ao vivo”, nela é possível acompanhar em tempo real as
informações do veículo durante 3 minutos.

OBS: Para utilização dessa ferramenta é necessária uma comunicação estável de GPRS do equipamento

Na mesma tela é possível uma visualização da localização atual do veículo, podendo ser utilizado
o recurso “street view” para análise do local.

Ainda é possível visualizar um resumo de atividades dos últimos 30 dias, através de um
dashboard com diversos valores (ex: viagens realizadas, consumo médio).

Na parte superior da tela, é possível alternar entre o modo “Painel de Instrumentos” e o modo
“Histórico”. Nesse modo é possível uma consulta detalhada das viagens e eventos gerados pelo
veículo, podendo ser selecionada a data para exibição. Ao lado das informações, sempre é
mostrado o mapa para uma melhor visualização do local onde ocorreu o evento ou a rota feita na
viagem. Nessa tela também é possível utilizar o recurso “street view”, para visualização do local
onde determinado evento ocorreu.

Exemplo da tela Histórico

Nessa opção é feito o cadastro/gerenciamento dos motoristas da frota. Na tela principal são
mostradas, de forma simples, algumas informações sobre os motoristas. *Funcionalidade disponível
somente no pacote RIO Prime

Para cadastro de um novo motorista, basta clicar no botão “Novo motorista”.



Carregar foto:
É possível fazer upload de uma foto.



Nome:

Informar o nome do motorista cadastrado.


Grupo:
Seleciona o grupo ao qual o motorista pertence (controle interno)



Código do motorista:
Informa o nº de Ibutton (chaveiro) atribuído para aquele motorista. Através desse
chaveiro, é feita a identificação no veículo.



ID do funcionário (opcional):
Nº de matricula interna ou documento do motorista.



Veículo Principal (opcional):
Pode-se atribur um veículo principal para aquele motorista. Assim, de forma prática, toda
vez que o veículo inicia uma viagem sem identificação, a viagem será atribuída a esse
motorista.



Telefone (opcional):
Campo para inserir o nº de telefone do motorista



Motorista (opcional):
Cadastrar e-mail para o motorista.

Ainda na tela principal, é possível ver um resumo das atividades dos motoristas clicando na
opção “Painel de Instrumentos”. Com funcionalidade similar a apresentada na tela de veículos, é
possível ver de forma resumida, os comparativos das atividades do motorista em relação ao mês
anterior.
Clicando no botão opções>editar, é possível editar o cadastro do motorista já criado. Ao
selecionar “excluir”, o mesmo será removido e clicando em “exibir”, serão exibidos alguns dados
sobre aquele motorista, de forma individual.
No modo “Painel de Instrumentos”, assim como na tela de veículos, são exibidos diversos
dashboards com os dados coletados das viagens daquele motorista, no período de 30 dias,
independentemente de quantos veículos ele dirigiu nesse período.
Já no modo “Histórico”, na aba “Viagens”, ficam registradas as viagens do motorista, podendo
ser aplicado o filtro de data ou do veículo que o mesmo dirigiu. Também existe a aba

“Habilidades do Motorista”, onde é possível
verificar se o motorista obteve evolução ou não
nos últimos 30 dias. Essa verificação pode ser feita
com base no total geral de eventos gerados, ou
até mesmo pelos tipos de eventos (segurança e mecânico).

Exemplo da tela Motorista

*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime

Nessa tela, é feita a personalização de dashboards para acompanhamento dos dados coletados
pelos seus veículos. Nela, é possível compreender melhor o que pode ser melhorado na
operação ou, em um segundo momento, verificar a evolução dos pontos trabalhados.
*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime

Para criar um dashboard, basta clicar na opção “Novo”, localizado na parte superior do sistema:

 Nome do Painel:

Editar o nome do painel desejado e inserir
uma breve descrição.

 Layout:
Será selecionada a quantidade de celulares presentes no dashboard. Caso deseje
visualizar mais de uma informação em conjunto, basta selecionar o layout que atenda
sua análise.

*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime

 Widgets:
Inclui os dados a serem analisados, as informações ficam divididas por grupos:

 Mecânico: categoria para eventos de natureza mecânica.
 Descrição Operação: categoria para análise da comunicação dos equipamentos.

 Segurança: categoria para análise do perfil
dos motoristas.
 Gerenciamento da frota: categoria para
análise da frota.
 Gerenciamento de eventos: categoria para análise dos eventos.

*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime

Após a personalização, basta clicar na opção “Salvar e publicar”, em seguida será possível
realizar filtro por datas, veículos ou motorista em cada uma delas. É possível também utilizá-las
no “modo escuro”.

Na tela principal, será possível visualizar todos os
painéis criados, clicando no botão “opções” é
possível editar, desativar ou alterar as permissões
dos dashboards, de acordo com o perfil dos
usuários.

Também é possível executar os dashboards de forma automática, basta clicar no ícone
localizado no canto superior. A execução será de 1minuto por dashboard. Quando for gerado o
último painel, o sistema retornará automaticamente para a primeira tela.

Exemplos de painéis criados:

*Funcionalidade disponível somente no pacote RIO Prime
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