


No mercado desde 2008, a Way Data Solution é especialista 
em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

A marca se orgulha em ter criado um sistema inovador de 
monitoramento online, com o qual as empresas transportam 
e armazenam produtos com mais qualidade e eficiência, 
garantindo a produtividade e evitando desperdícios.

Fornecemos um sistema eficiente para gestão da distribuição 
e coleta de produtos, com ferramentas como roteirização de 
entregas (RoadWay), monitoramento on-line das entregas, 
rastreamento de veículo e controle de temperatura do baú, 
otimizando o transporte e reduzindo custos. Destaque para 
nosso know-how em controle de temperatura para sorvetes. 

É um projeto pensado para você.





InícIo

RoteiRização 
DaS entRegaS

acompanhamento
DaS entRegaS

açõeS 
pReventivaS 
e coRRetivaS

a Way Data Solution fornece um conjunto de 
ferramentas para gestão da frota (própria ou 
terceirizada).

análiSe DoS 
RelatóRioS



RoteIRIzação
das entRegas
(RoadWaY)
RoadWay é uma ferramenta de roteirização de 
entregas, que distribui as entregas entre os 
veículos, calculando o melhor percurso a ser 
feito por cada um, considerando as seguintes 
variáveis:

distância e tempo de deslocamento entre os 
clientes;

tempo médio de parada em cada cliente;

Velocidade média dos veículos; 

Horário de atendimento dos clientes;

Volume, peso e valor da carga.



RoteIRIzação das entRegas
(RoadWaY)
Distribuição das entregas entre os veículos, cálculo de melhor rota e impressão de romaneio.



RoteIRIzação das entRegas (RoadWaY)
Após distribuídas e roteirizadas as entregas, o RoadWay gera o romaneio de cada veículo com a previsão de 
quilometragem, tempo de deslocamento, e tempo parado dos veículos e dados referente às entregas.



O Aplicativo EntregWay é uma extensão do RoadWay 
para auxílio ao motorista e interação com o 
departamento de logística, permitindo:

Visualizar o mapa de entregas;

Informar o status de cada entrega; 

navegação gPs até os pontos de entregas, estilo 
Waze, google Maps - indicado para motoristas que 
ainda não conhecem a rota;

Visualizar informações de trânsito 
(congestionamentos, bloqueios, rotas alternativas, 
etc);

controle de Jornada de trabalho;

central de mensagens;

diagnóstico do veículo (telemetria c/ veículo).

MotoRIsta onLIne
(entRegaWaY)



eQUIPaMentos
e aPLIcatIVos

A Way Data Solution fornece equipamentos 
e aplicativos para monitoramento online 
dos veículos, da temperatura do baú e 
telemetria com veículo, destacando o know-
how conhecido nacionalmente em gestão da 
cadeia de frios, especialmente sorvetes.



Equipamento instalado no veículo para monitoramento 
online do veículo com acessórios para monitorar a 
temperatura/umidade do baú e telemetria com o veículo. 

eSSencial 
paRa quem 
tRanSpoRta 
peRecíveiS, 
evitanDo 
pRejuízoS.

eQUIPaMentos
PaRa RastReaMento de 
VeícULos e entRegas
caRWaY e teLecaRWaY:



Aplicativo instalado no celular para monitoramento 
online do veículos, ideal para rastrear veículos que 
não fazem parte da frota própria, como agregados 
e terceirizados. Também tem acessórios para 
telemetria com veículo.

aPLIcatIVo PaRa 
RastReaMento de
VeícULos e entRegas
aPLIcatIVo dRoIdWaY



acoMPanHaMento 
de entRegas
É uma das fases mais críticas de todo o processo. 
O departamento de logística deve acompanhar a 
evolução das entregas e tratar os problemas que 
vão aparecendo. Quanto mais cedo identificar um 
problema, maior é a chance de contornar a situação. 
Isso reduz custos e evita desperdícios e prejuízos.

Os principais problemas que acontecem são:

tempo de parada muito alto;

Velocidade acima da máxima permitida;

temperaturas fora do padrão;

desvio de rota;

atraso nas entregas;

Roubo do veículo;

Recusa do cliente no recebimento
por avarias e pedidos errados.



MaPa de contRoLe
Geralmente esta ferramenta fica 
visível em TV de tela grande no centro 
do departamento de logística, para 
que a equipe possa acompanhar em 
tempo real a localização dos veículos, 
progressão das entregas, temperatura 
atual do baú, alerta e indicador de status 
das entregas.

FeRRaMentas PaRa acoMPanHaMento 
das entRegas



PeRcURso no MaPa

Ferramenta que permite visualizar em detalhes a rota feita pelo veículo, apresentando informações como: horário de 
início e fim de trajeto, velocidade máxima e média do veículo, distância percorrida, odômetro do veículo e temperatura 
atual do veículo. Em cada parada feita pelo veículo é possível visualizar o horário e tempo de parada, endereço e 
nome do cliente e temperatura do baú no momento da parada.

FeRRaMentas PaRa acoMPanHaMento 
das entRegas



gRÁFIco de teMPeRatURa

Ferramenta que permite visualizar o comportamento da temperatura ao longo do período selecionado. Também é possível 
ver as linhas de limite mínimo e máximo da temperatura.

FeRRaMentas PaRa acoMPanHaMento 
das entRegas



Os alertas podem ser acompanhados através de notificações enviadas por e-mail e/
ou SMS. Isso possibilita identificar o problema no momento em que ocorrem.

alertas que podem ser enviados:
• Velocidade acima da máxima
• Veículo fora da cerca
• Parada acima do limite máximo

• Entrega não efetuada
• Manutenção preventiva
• Temperatura fora do padrão
• Equipamento com defeito

FeRRaMentas PaRa acoMPanHaMento 
das entRegas

aLeRtas



anÁLIse de ReLatóRIos geRencIaIs
Os relatórios gerenciais são utilizados para análisar o trabalho realizado e assim identificar os acertos e erros. O grande 
diferencial da Way Data é que todos os relatórios podem ser emitidos em PDF (facilitar a impressão ou envio por e-mail) e Excel 
(quando o cliente quer fazer alguns cálculos extras).



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs
ReLatóRIo de entRega

Este relatório detalha 
o percurso feito pelo 
veículos com informações 
como: horário, tempo 
e distância entre as 
entregas, tempo de 
parada, temperatura 
do baú no momento da 
parada, nome dos clientes 
de cada parada com 
informações sobre o status 
da entrega.



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs

Neste relatório é possível ver o 
status de cada entrega, forma 
de pagamento, data e hora do 
informe do motorista no aplicativo 
EntregaWay e temperatura do baú no 
momento da Entrega.

ReLatóRIo de statUs 
de entRega



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs

Este relatório apresenta de forma 
resumida (por dia) as principais 
informações do trajeto do veículo 
como: distância percorrida, 
horário de início e fim do trajeto 
(horário que o caminhão saiu e 
chegou na empresa), tempo de 
trabalho e número de paradas.

ReLatóRIo de Rota



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs

Este relatório apresenta 
de forma resumida (por 
dia) as informações 
relacionadas à 
temperatura do baú 
durante o trajeto 
como: temperatura 
e horário de início e 
fim de trajeto, maior 
e menor temperatura 
registrada no percurso, 
porcentagem do tempo 
em que a temperatura 
ficou dentro e fora dos 
limites estabelecidos, 
média da temperatura 
durante o percurso. 

ReLatóRIo de deseMPenHo de teMPeRatURa



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs

Este relatório apresenta todos 
os alertas que ocorreram 
no período selecionado 
(velocidade, temperatura, 
tempo parado, entrega não 
realizada, etc).

ReLatóRIo de aLaRMes



anÁLIse de ReLatóRIos 
geRencIaIs

Relatório que apresenta 
as manutenções 
cadastradas para cada 
veículo, com dados 
referente às últimas 
manutenções realizadas 
e previsão das próximas 
manutenções a serem 
executadas.

ReLatóRIo de ManUtenção PReVentIVa



ações 
PReVentIVas e 
coRRetIVas
A vantagem do sistema Way é poder emitir gráficos, 
mapas e relatórios retroativos para análises e 
estatísticas detalhadas. Isso identifica a necessidade 
de manutenção e ações corretivas.

É possível detalhar rotas, entregas, temperatura, 
clientes, velocidade e telemetria do veículo. 

Além disso, os problemas já citados podem ser 
acompanhados através de notificações enviadas 
por e-mail e/ou SMS. Isso possibilita identificar o 
problema no momento em que ocorre.

Tudo isso ao alcance dos seus dedos, através de 
qualquer dispositivo conectado a internet.



www.waydatasolution.com

faleconosco@waydatasolution.com

(62) 3094-8402

www.facebook.com/waydatasolution

www.youtube.com/watch?v=kqrorit8Se8


