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Frotas
IDS apresenta solução para gestão de combustível
A IDS lançou no mercado uma nova versão do iAccount, uma ferramenta online que permite
aos transportadores rodoviários monitorizar e gerir da melhor forma o consumo de
combustível nas suas viaturas.

“As transportadoras europeias e as empresas de transporte rodoviário podem agora
monitorizar e gerir o consumo de combustível de toda a sua frota em tempo real”, afirma a
IDS - International Diesel Service referindo-se à sua solução tecnológica, a iAccount. Uma
vez que o consumo de combustível é um fator importante para empresas de transportes,
podendo representar uma importante fatia dos custos operacionais anuais, a IDS apresentou
uma solução para que as transportadoras possam “ter a melhor tecnologia possível por
forma a monitorizar o desempenho das duas frotas”.

Em declarações à Transportes em Revista, a IDS revela que o iAccount «é uma ferramenta
online que permite às empresas de transporte controlar o consumo de combustível da
sua frota. Com esta ferramenta é possível visualizar as transações feitas em tempo
quase real de cartões do combustível, ou seja, menos de 20 minutos após a transação
ter sido feita». Por outro lado, salienta a companhia, «os clientes da IDS poderão não só
controlar remotamente o aprovisionamento e a utilização desses cartões pelos
motoristas (bloqueio e desbloqueio de cartões a partir das sedes, controlo dos
volumes de cartões, ajuste de limites da frota, entre outros) mas também monitorizar
e gerir a sua utilização quase em tempo real. As ações realizadas através do iAccount
são enviadas imediatamente para toda a rede». Com o iAccount, que funciona a partir de
um dashboard simples, qualquer transportadora pode aceder, através de um login e de

forma segura, a uma biblioteca de informação em tempo real sobre os movimentos e o
desempenho dos seus veículos em todo o continente europeu. O funcionamento é feito a
partir do envio imediato de todas as ações para toda a rede, oferecendo assim às equipas
responsáveis não apenas o controlo sobre as utilizações dos cartões, mas também um
enorme descanso: gestão de precisão e segurança de topo, tudo num só pacote, explica a
empresa. A International Diesel Service acrescenta ainda que “oferece aos seus clientes
cartões eletrónicos de pagamento – reembolsáveis para diesel em mais de 600 postos de
abastecimento nas mais importantes rotas europeias”.
De acordo com a empresa - que quer continuar a crescer no mercado português, onde já
está presente – «a nova versão do iAccount oferece uma melhor navegação e um olhar
mais atual, convidando a explorar todas as opções disponíveis para os nossos
clientes. Um painel de controlo permite que os usuários possam mover-se facilmente
de uma funcionalidade para outra. Além de uma simples e fácil navegação, os clientes
podem agora ver suas informações financeiras, verificar mapas on-line, consultar e
escrever relatórios, personalizar relatórios de transações, usar um planeador de rotas
e muito mais. Também oferecemos a possibilidade aos clientes com maiores frotas de
controlar o volume alocado a cada uma das empresas subcontratadas». Para clientes
que utilizam “dual cards”, também é possível verificar a correspondência entre um motorista,
o camião e os cartões permitindo maximizar o controlo e a segurança dos cartões de
combustível.
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