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INTRODUÇÃO ao DAF Connect DAF Connect

Alertas 
O portal apresenta notificações (alertas) sobre os desvios 
de determinados critérios predefinidos do estado do 
veículo, como, por exemplo, a velocidade, o tempo de 
inactividade, o consumo de combustível, o percurso e as 
delimitações geográficas. Estes alertas podem ser 
enviados automaticamente por e-mail ou SMS para uma 
pessoa ou grupo de pessoas que não tenham acesso ao 
portal. É possível criar pontos de interesse e inclui-los 
nestas mensagens em tempo real personalizadas de 
eventos pré-seleccionados.

Relatório de combustível do veículo e do condutor 
O relatório de combustível do veículo e do condutor apresenta uma descrição geral do consumo de combustível e do 
comportamento de condução por veículo e por condutor, o que permite monitorizar e comparar o desempenho dos 
veículos/condutores. Também pode ser apresentado o desempenho total da frota durante um período de tempo 
seleccionado. Estas descrições gerais irão aumentar a consciencialização do efeito do tipo de condução, por exemplo, no 
consumo de combustível, e são ferramentas adequadas para melhorar a eficácia da condução.

Planeamento do relatório 
Os relatórios do DAF Connect sobre o combustível da 
frota, o desvio de combustível da frota e a utilização da 
frota podem ser enviados automaticamente por e-mail 
para várias partes interessadas para as manter 
informadas. Dependendo das preferências, estes 
relatórios podem ser enviados diária ou semanalmente.

Para obter mais informações, contacte o seu concessionário DAF local.
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O DAF Connect faz parte da DAF Transport Efficiency 
(eficiência de transporte da DAF), a nossa filosofia para 
optimizar o retorno por quilómetro. O DAF Connect ajuda 
a aumentar a disponibilidade do veículo, melhorar a 
eficiência logística e reduzir os custos operacionais.

O DAF Connect é um sistema de gestão de 
frotas online fácil de utilizar. Fornece informações 
sobre o camião, o condutor e a localização em 
tempo real por veículo ou por veículos 
seleccionados ou até sobre a frota completa.  
Os principais indicadores de desempenho (KPI), 
como os percursos, o tempo de condução, o 
consumo de combustível e a utilização da frota 
são apresentados de forma clara numa 
descrição geral. É possível efectuar selecções 
específicas de sistemas cruzados para permitir, 
por exemplo, a comparação de dados. Os 
desvios de determinados critérios predefinidos 
sobre o estado do veículo, como o tempo de 
inactividade, a velocidade e as delimitações 
geográficas (quando os veículos se aproximam 
de localizações pré-seleccionadas), podem ser 
fornecidos para permitir a adopção de medidas 
imediatas, quando necessário. A visibilidade em 
tempo real do camião leva ao conhecimento 
preciso da localização de um veículo, tempos de 
condução e disponibilidade do condutor, o que 
melhora o planeamento logístico. É possível 
analisar o percurso e reduzir os custos ao evitar 
percursos perigosos. As informações sobre o 
estado técnico dos veículos permitem o 
planeamento proactivo de manutenções, o que 
resulta em menos reparações não planeadas e 
numa maior disponibilidade do veículo.

Painel de controlo 
O painel de controlo personalizável e intuitivo apresenta os KPI principais e os objectivos da frota nos últimos sete dias numa 
descrição geral clara. Esta descrição geral também pode ser fornecida no que diz respeito aos últimos 30 ou 90 dias. Os KPI, 
por exemplo, quilometragem efectuada, tempo de condução e consumo de combustível, são apresentados como círculos de 
percentagem dos objectivos predefinidos e são apresentadas informações em tempo real. Ao mover o rato sobre um círculo 
de percentagem, é apresentada uma comparação com o período anterior. Outras descrições gerais fornecem informações 
sobre o veículo em funcionamento nesse mesmo dia, alertas das últimas 24 horas e utilização da frota por dia nos últimos 
sete, 30 ou 90 dias. Através do menu esquerdo do painel de controlo é possível aceder a mais funcionalidades, como, por 
exemplo, localização do veículo, relatórios de combustível e a possibilidade de comparar os veículos e os condutores.

INTRODUÇÃO ao DAF Connect

O que recebe quando 
encomenda o DAF Connect?
- Um módulo do DAF Connect (DCM) 

de bordo

- Uma antena GSM + GPS DAF 

Connect no tejadilho da cabina

- 3 anos de acesso aos seguintes 

módulos através do portal da 

Internet do DAF Connect:

Live Fleet 
O Live Fleet apresenta a localização exacta dos veículos 
num mapa. O módulo inclui o rastreamento de viagens e 
os relatórios de viagens. O rastreamento de viagens 
apresenta as viagens de um veículo seleccionado num 
mapa, incluindo as distâncias percorridas e o tempo de 
condução por veículo e por condutor. O relatório de 
viagens apresenta as viagens e os vários detalhes de 
desempenho de um período de tempo seleccionado 
numa tabela. É possível comparar viagens e podem ser 
utilizados vários filtros para optimizar o planeamento.


