


O que é E-FLEET?

• Novo app da RIO LATAM 
• Disponível na versão 

desktop 
• Disponível para mobile no 

app RIO Performance Assist

O que faz o E-FLEET?

Solução para gerenciamento 
de frota VW e-Delivery



Posição atual dos veículos no mapa

Autonomia e nível de carga atual da bateria
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Raio de alcance (isoline) 

Potência instantânea e média dos veículos

Uso do regenerador e demanda de potência

Alertas de falhas críticas

Veículos no carregador e status do carregamento

Pegada de carbono e Diesel no ciclo de vida do veículo

Veículos desconectados com carga <20%





Ao clicar no Menu Principal, 
você consegue visualizar, no 
último item da aba 
“Aplicações”, o botão E-
Fleet.



Status Atual de todos os veículos 
selecionados

Status de cada 
veículo



Aqui o frotista tem uma visão rápida sobre os veículos que estão conectados 
em um carregador e os que não estão. Ainda sobre os que não estão, quantos 
estão em uma situação mais crítica, precisando ser conectados ao carregador

Além do status, o 
dashboard mostra uma 
visão acumulada sobre 

quantas toneladas de CO2 
foram evitadas e quantos 

litros de  diesel foram 
evitados desde o 

nascimento deste veículo

Visão detalhada dos veículos, mostrando o nível de 
bateria, a autonomia e a data da última 

comunicação







Nível atual de bateria

Ativação do modo econômico no painel de 
instrumentos

Ativação do limitador de potência no painel de 
instrumentos

Falhas elétricas registradas no painel de 
instrumentos

KM percorrido desde a última recarga

Acesso ISOLINE



% de energia regenerada durante 
a operação, conforme painel de 
instrumentos

KM atual do veículo

Horas desde a última recarga

Velocidade atual em Km/h

Autonomia do veículo com a bateria 
atual

Consumo médio de energia em 
KW/h por KM



Além da tabela de status, ao 
clicar em cada veículo é 
possível enxergar mais 

detalhes do veículo, como 
Nível de Regenaração em uso 

no momento, demanda de 
potência. Ou seja, detalhes de 
sensores importantes sobre a 

utilização do veículo



Clique no botão 
“Mapa”, ao lado do 
Dashboard para ter a 
visão de todos os 
veículos no mapa.





Raio de autonomia do 
veículo no mapa, com 
base na carga de 
bateria disponível no 
momento.



A principal vantagem dessa tela é 
a representação gráfica no mapa 
sobre a posição atual do veículo e 

a autonomia do mesmo. De 
acordo com a autonomia, o RIO 

desenha o alcance do veículo 
considerando as vias ao redor.



Para adquirir o RIO e-Fleet, entre em contato com 

uma Concessionária mais próxima.

Suporte a clientes:  

CALL RIO 

0800 2255 746


