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QUEM SOMOS
O Compulog foi criado pela Compuletra, empresa de desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação, fundada em 1986.

Pioneiros no Brasil em diversas áreas, como reconhecimento biométrico e de placas automotivas (LPR – License Plate Recognition), a

inovação está no nosso DNA.

DESENVOLVEMOS O PROJETO FRONTEIRAS/SINIVEM

PRIMEIRO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA DO BRASIL

DATA CENTER PRÓPRIO

CERTIFICAÇÃO ISO 9001 (QUALIDADE DE PROCESSOS), ISO 27001 

(SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO) E ISO 20000-1 (GESTÃO DE SERVIÇOS)

TIME DE DESENVOLVIMENTO CERTIFICADO MPS.BR
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NOSSA SOLUÇÃO
Compulog é um software para Gestão Logística, sendo multimodal e personalizável, oferece soluções para diversos segmentos de 

processos logísticos. 

Alinhado com as melhores práticas da logística 4.0 e da sustentabilidade, o Compulog proporciona a redução de custos através da 

otimização dos processos logísticos.

VEÍCULOS MONITORADOS 24x7

MAIS DE

25.000
VIAGENS GERENCIADAS POR MÊS

MAIS DE

150.000
EM PROCESSOS LOGÍSTICOS

ECONOMIA MÉDIA DE

15%

Eficiência e transparência através da Torre de Comando e Controle com dashboards, geração de Kpis e relatórios on-

line, personalizados à operação. 

Integração com mais de 30 fornecedores de equipamentos de rastreamento e Telemetria, com comunicação 

via GSM, GPRS, Satelital ou Híbridos. 

Oferecemos soluções de gestão para diversas operações como; embarques, transportes, entregas, equipes de 

vendas, técnicos e de mobilidade urbana.



COMPULOG – GESTÃO LOGÍSTICA INTELIGENTE APRESENTAÇÃO  COMERCIAL 5

PUBLICO ALVO

O Compulog atende qualquer necessidade de gerenciamento de frotas. Entre nossos clientes estão Transportadoras, Embarcadores,

equipes de vendas e soluções de mobilidade urbana.

Transportadores                                  

TMS – Compulog

TCC – Compulog

TMS – Compulog

YMS – Compulog

TCC – Compulog

Embarcadores Operadores Logísticos 

YMS – Compulog

TCC – Compulog
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TMS (Transportation Management System) ou Sistema de Gerenciamento de Transporte: módulo que auxilia no planejamento, 

monitoramento e controle de todas operações de transportes de veículos próprios ou terceirizados.

TMS - COMPULOG

Vantagens do TMS

• Redução de custos logísticos

• Gestão proativa.

• Monitoramento de todos os eventos do trajeto.

• Aumento da produtividade e da capacidade 

operacional.

• Redução de poluentes e resíduos sólidos.

Algumas funcionalidades

• Programação de viagens, coletas e entregas com origem 

e destinos diversos, gerando roteirização entre os pontos.

• Controle de movimentação da frota on-line durante todo 

o deslocamento com emissão de vários alarmes configuráveis.

• Gestão de Manutenções e Custos da Frota.

• Gestão e agendamento de janelas.

• Gestão da jornada de trabalho para motorista e ajudante.

• Emissão de Ct-e e Mdf-e

• Controle de diárias
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YMS (Yard Management System) ou Sistema de Gerenciamento de Pátios: o módulo que auxilia nos processos de gestão de ativos dentro 

das instalações da empresa e facilita a tomada de decisões quanto ao seu maior e mais eficaz aproveitamento.

YMS - COMPULOG

Vantagens do YMS

• Redução de custos de operação nos estacionamentos

e em áreas de manobras.

• Otimização dos meios de transporte disponíveis.

• Gestão eficaz do tráfego interno.

• Minimização de eventuais perdas e furtos.

• Geração de informações valiosas para o planejamento

e tomada de decisões.

Algumas funcionalidades

• Gestão do tráfego de veículos dentro das instalações da

empresa.

• Gestão de docas, balanças e áreas de carga e descarga.

• Controle de portaria, entrada e saída de veículos e pessoal.

• Gestão de estocagem (bags, contêineres etc.)
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TCC (Torre de Comando e Controle): módulo que auxilia na visão macro de todos os processos logísticos ativos na operação. Gerando 

gráficos, relatórios e alertas em tempo real. Adaptada para suprir a necessidade da Logística 4.0, o TCC utiliza o cloud computing

(nuvem)tornando os processos mais ágeis e a gestão pró ativa.

TCC - COMPULOG

Vantagens do TCC

✓ Planejamento das demandas.

✓ Visualização de indicadores de operação.

✓ Acompanhamento de todas as etapas em tempo real.

✓ Resolução rápida de eventuais problemas.

✓ Envio e recebimento de notificações auxiliando as

tomadas de decisão.

Algumas funcionalidades

✓ Resumo da Frota (Visualização de todos os veículos e

suas posições no mapa).

✓ Painel de operações.

✓ Dashboard com indicadores de desempenho.

✓ Relatório de viagens.

✓ Monitoramento de rastreabilidade da frota.

✓ Previsto x realizado.



COMPULOG – GESTÃO LOGÍSTICA INTELIGENTE APRESENTAÇÃO  COMERCIAL 9

DIFERENCIAIS COMPULOG

ESPECIALISTAS

Contamos com profissionais especializados para projetos de

consultoria, capazes de auxiliar no levantamento de

informações, na avaliação de necessidades e nas

personalizações sistêmicas para que o Compulog se adapte da

melhor forma possível à operação do cliente.

GOOGLE PARTNER

Somos Google Partner, o que possibilita disponibilizar aos

clientes interfaces de mapas do Google, as mais amigáveis

do mercado.

RASTREADORES INTEGRADOS

O Compulog suporta roteirização ponto-a-ponto ou com

múltiplos-pontos de viagem. Também possui algoritmos para

roteirização urbana e por regiões. Todas elas personalizáveis à

necessidade de movimentação do cliente.

Com banco de dados Geográfico próprio, o Compulog suporta

a importação de mapas cartográficos, CADs ou mesmo a

criação personalizada de estradas vicinais não mapeadas

oficialmente.

Com apoio de imagens satelitais, criamos o mapeamento de

áreas de interesse para posterior roteirização e gerenciamento

das movimentações de cargas.

BANCO GEO ESPACIAL

Temos nosso próprio banco de dados GIS, o que possibilita

maior adaptabilidade às operações dos nossos parceiros.

DISPONIBILIDADE

O Compulog está hospedado no maior fornecedor de Data

Centers do mundo, que garante aos nossos clientes

qualidade e alta performance dentro de padrões

internacionais.

TECNOLOGIAS QUE TRABALHAMOS

Nossa equipe de engenharia atua no constante

desenvolvimento de soluções para as necessidades dos

clientes, utilizando tecnologias de vanguarda como

Radiofrequência, RFID, Rastreadores Especiais, Câmeras de

LPR, entre outras, que agregam eficácia aos processos de

gestão e controle do Compulog .
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VANTAGENS - COMPULOG

ANÁLISE DE DADOS

O investimento em tecnologia ajuda a fortalecer os resultados à medida que se usa sistemas inteligentes para realizar análises. O Compulog

é capaz de fornecer indicadores de desempenho para a otimização dos processos e a criação de estratégias mais eficazes.

MELHORIA NA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

Com a otimização dos processos e a criação de estratégias mais eficazes o foco se torna a parte organizacional. Com a utilização de

softwares que monitoram o fluxo de trabalho com precisão, promove-se a conectividade entre os processos mantendo informações sempre

atualizadas.

Quais as vantagens de adquirir um software para Gestão Logística? 

REDUÇÃO DE CUSTOS

Com a otimização do tempo, a modernização da gestão, a eliminação dos gargalos e dos desperdícios, se torna possível reduzir custos sem

comprometer a qualidade.

A SATISFAÇÃO DOS SEUS CLIENTES

Com as melhorias e modernizações citadas acima, se aumenta a qualidade do serviço prestado e consequentemente a satisfação do cliente.

Entender as necessidades dos seus clientes é o fator chave para fidelização deles.
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DEPOIMENTOS DE ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS

"Com o Compulog estamos integrando as informações de

transporte e monitoramento de todo OutBound da

empresa. Através do sistema, fazemos a gestão da

disponibilidade de veículos, agenda de produção e

controle de carregamento e distribuição de produto

acabado. A unificação das informações em uma só

plataforma possibilita a criação de indicadores

operacionais que são compartilhados com diversas áreas

da empresa em tempo real, trazendo o dinamismo e a

segurança Que precisamos para tomadas de decisão.“

Adriano Batista Lisboa – JSL Transportes e Logística

"Utilizando desde 2015 em operações do segmento

automotivo, o Compulog nos permite nos antecipar aos

problemas operacionais. Temos notificações que nos

alertam sobre tudo que foge do programado e nos

permite reagir proativamente evitando problemas com os

clientes. Temos percebido reduções em custos de fretes

extras graças à melhor organização da logística. Também

utilizamos uma funcionalidade que calcula as horas

paradas da frota que nos permite validar questões

contatuais com os clientes e isso tem auxiliado na

negociação de multas por ociosidade da frota disponível.“

Murilo  Jabur – Klabin S.A



www.compulog.com.br

comercial@compulog.com.br

(51) 3231.4848

Rua Beck, 56 - Bairro Menino Deus Porto Alegre/RS

http://www.compulog.com.br/

