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 Aplicativo para Smartphone (Android); 
 Compatível com Impressora Térmica Portátil (Tecnologia Bluetooth); 

 

 Segurança e criptografia dos dados dos operadores, permitindo acesso ao 
aplicativo on-line ou off-line através de usuário e senha; 

 Mantém os dados dos veículos registrados, uma facilidade para o operador 
nas próximas entradas informar apenas a placa do veículo; 

 Teclado (nativo) do aplicativo para a entrada de placas no padrão 
Mercosul, com validação evitando erros de digitação; 
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 Registros de Avarias: mais segurança para o seu estabelecimento; 

 

 Emissão de Comprovantes de Entradas e Saídas exibidos na tela do 
aplicativo e impressos; 

 Emissão de 2ª via; 

 Leitura do código de barras: confiabilidade e agilidade na liberação do 
veículo; 
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 Flexibilidade nos tipos de cobranças: Avulso, Convênio, Diária, Mensal, 
Isento, Evento e Outros; 

 Emissão de Relatórios: Lista de veículos no pátio, Resumo do dia e 
Detalhado do dia, todos exibidos na tela do aplicativo e impressos; 

 

 

 Gerenciamento em tempo real através do portal web; 

 Cadastro de usuários para operadores com níveis de acesso; 

 Configurações de períodos, valores, tipos de veículos ou vagas; 

 Cadastro de veículos para mensalistas, isentos e outros; 

 Relação de avarias; 

 Formatação de textos dos comprovantes e relatórios; 

 Consulta de movimentos das entradas e liberações dos veículos, com 
histórico completo.; 

 Relatórios gerenciais com os seguintes filtros ( período, tipo de cobrança, 
placa, data/hora de entrada ou saída, avarias, id do operador ). 
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 Obs: Todas as imagens são meramente ilustrativas. 


