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Gerar dados, poupar energia

Apenas o que pode ser medido pode ser bem gerido
(Fonte : Guide Ministry of Sustainable Development) 
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« Apenas o que é medido pode ser bem gerido! »

controle cada tanque do veículo

Abastecimento Roubo
Ralenti

Abastecimento
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Porque os clientes nos escolhem?

92% dos nossos clientes já estão equipados com uma solução de telemática integrada: a prova de que alertgasoil™  é necessário

Orçamento de transportadoras
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A afirmação

Resultado de ROI:

• Custo: 1% do orçamento de combustível

• Poupança: de 7 a 17%
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• Infraestrutura M2M

• Medição de quantidade de combustível com o nosso sensor

• Transferência de dados para servidor em tempo real

• Cálculo de elevado nível para analítica

• Relatórios semanais e informação aos utilizadores

alertgasoil™ modo de operação

O nosso processo

O suporte

• Apoio e monitorização personalizado

• Comerciais em campo e um Gestor de Conta Dedicado

• Consultoria

• Formação

• Gestão de qualidade de dados
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Consumo de combustível, como funciona hoje?

CANBUS

• Fiabilidade limitada (+/-10%)

• Estimativa do consumo de combustível pelo motor

• Informação a favor do fabricante

• Método relacionado com o camião

Mais eficaz que o CANBUS, mas :

• Método demorado: Livro com apontamentos de abastecimentos

• Não há control de desperdícios e roubos

• O conductor está diretamente envolvido

• Não há feedback imediato e proativo para com os motoristas

• Abordagem consumidora de tempo

Fabricantes de camiões: 
Medem a passagem entre o depósito e o motor

Método das companhias de transporte: 
« de tanque cheio a tanque cheio»

Abastecimento total 
no final do mês

Abastecimento total 
no início do mês

Tanque

Motor
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Controlo de 
abastecimento

Alta precisão no consumo 
de combustível

Benefícios

• Parar o roubo

• Parar o desperdício

• Conhecimento perfeito do consumo de 
combustível

• Menores emissões de CO2

• Otimização do peso morto do tanque

• Impacto no comportamento de condução

Patente de inovação em 58 países
em ferramenta de ligação à medição de combustível

E agora?

Medidas reais 24/7

Controlo de 
roubo
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Benefícios
Visualização fácil e permanente do consumo de combustível, apenas gerido por exceções!

Sem alertgasoil™ Com

Necessidade de recursos humanos:
- Ler a informação
- Capacidade de análise limitada

Processo automatizado
- Relatórios automáticos
- Visualização complete do consume de combustível

Gestão por exceções
Não há forma de se centrar nas razões diretas 
Muito difícil priorizar ações

Recolha de dados manual ( > desfasamento 
temporal)

Recolha automática de dados (tempo real)

Destaque às anomalias

Controlo eficiente – Otimização de RH



alertgasoil™: o eletrocardiograma dos seus tanques 24/7 

Parar o roubo

Parar o desperdício

Reduzir emissões de CO2

Otimizar o peso morto do tanque

Ligação ao tacógrafo

Impacto no comportamento de condução

« O poder de alertgasoil™: separar o consumo de combustível entre a 
condução e os momentos de paragem »

Abastecimento Abastecimento Roubo
Ralenti
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Passo 1 : Limpar o consumo de combustível = obtenha um ROI imediato

2 a 2,5%

0,5 a 1%

Antes de atacar o consume de combustível durante a condução, alertgasoil™ elimina o consume de combustível enquanto está parado (desperdício e roubo)

Tratamento automático das anomalias pela tecnologia!

2,5 a 4,5%

Transfegas internas
(30 a 50 litros durante o dia)

Transfegas externas
(400 a 700 litros durante a noite)

Ralenti

Roubo na bomba de combustível
(durante o reabastecimento)

Consumo de combustível sem movimentação

ROI imediato

Evitar reabastecimentos inúteis
(Tempo desperdiçado + transporte de 

peso morto = excess de consumo)

0,5 a 1%

0,5 a 1%

Poupança :
(% do orçamento de 
combustível)
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Transfegas internas

BQ-975-BS,  16.12.16 à 12h43, transfega de 54,20 L, motor ligado, cartão de tacógrafo inserido

« Para cada anomalia: alertgasoil ™ responde às questões Onde, Quando, Como e Quanto? » 
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Transfegas externas

AJ-577-CQ
Tentativa de roubo 24/07/2016 at 02h51 

Sirene dispara ao fim de 2 minutos, o roubo é travado.
A sirene protegeu os restantes 540 litros.

«Sirene 110 db (3 metros) para travar roubos externos»

Exemplo de roubo sem sirene: 512 litros roubados em 10 min!

https://pro.alertgasoil.com/Vehicles/Monitoring
https://pro.alertgasoil.com/Vehicles/Monitoring


13

Roubo na bomba: Controlo de faturação automático
A ferramenta indispensável

O controlo de faturas mostra-lhe as diferenças entre o que pagou e o que tem no tanque de combustível…

« As anomalias são imediatamente identificadas»
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Ralenti por mais de 6 minutos

Motor ao ralenti 04/08/2016 desde as 14h11 até às 15h52 (101 min): desperdício de 8,1 litros parado no mesmo local.

As paragens são permitidas até aos 6 minutos, mais é desperdício! (Semáforos e congestionamento deixam de ser contabilizados)

« Alertas automáticos a bordo da cabine e em back-office »
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Reabastecimentos demasiado frequentes: 
Como aumentar o consumo reabastecendo sempre que o camião começa a viagem ! ! !

• Desperdício de tempo: 15 min/abastecimento
• Centenas de kg transportados desnecessariamente: 682 kg de peso morto
• Cashflow nos tanques

« com alertgasoil™, com base em quantidades em tempo real, obtém informação confiável de quando reabastecer ou não » 
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Relatório de abastecimentos
Gestão automatizada e otimizada de reabastecimentos

Resultado após otimização do número de reabastecimentos:
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Passo 2: Somando – Medir e controlar

3 a 4 %

Após nivelar as poupanças, alertgasoil™ ajuda-o  a desenvolver os ganhos financeiros.

Uma aplicação dedicada que lhe permite corrigir 
todas as questões de consumo de combustível

Monitorizar o consumo em 
tempo real

Monitorizar o tipo de 
condução do motorista

Medidas reais de 
emissões de CO2

Consumo em Estrada detalhado

1 % 

2 a 3 %

Poupanças:
(em % do custo de 
combustível)
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A AGPro web APP
100% browser compatível

Dashboard
Monitorização de alto nível 
+ Visualizações detalhadas

Consumo de combustível na frota

✓ Por país

✓ Por site

✓ Por atividade

✓ Por veículo

✓ Por condutor

« Let’s go on alertgasoil™ AGPro for a demo » 

https://pro.alertgasoil.com/
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Monitorize a eficiência diária dos seus motoristas
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• Emissões de CO2 (T. CO2)

• Combustível consumido

• Consumo médio

• Distância viajada

• Velocidade média

• Ralenti

• Número de atividades diárias por 

viatura

• Relatório PTO

Consumo por veículo
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Consumo por motorista

• Emissões de CO2 (T. CO2)

• Combustível consumido

• Consumo médio

• Distância viajada

• Velocidade média

• Ralenti

• Número de dias de atividade na 

frota

• Tempo parado em trabalho
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Visão detalhada por viatura ou por motorista

A monitorização do indicador viatura ralenti/ano do mês corrente torna possível perceber 
imediatamente se as instruções dadas aos motoristas estão a ser respeitadas.
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Acompanhar os abastecimentos inúteis e tempo ao ralenti

É alertado por mensagem ou email cada vez que o veículo está ao ralenti.
O condutor também pode ser avisado diretamente na cabine.
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Acompanhe os veículos no mapa em tempo real
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Siga os veículos num determinado período

Eventos :
• Viagens,
• Reabastecimentos,
• Tempo ao ralenti,
• Travagens…
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Obtenha vantagens das medições mais confiáveis de CO2 : Nível IV

Para as frotas equipadas com o Sistema alertgasoil™ : informação de nível IV num único clique!

Nível IV: As medições mais confiáveis na Europa
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Aceda às informações de cada veículo 24 horas por dia

Travagem

Ignição 
On / Off

Localização



28

Serviços adicionais
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Dados do condutor Dados do veículo

alertgasoil™ datacenter

Download remoto 
automático dos dados do 

condutor e do veículo

Uso de ficheiros standard
ou consulta na app AGPro

alertgasoil™ unidade de 
download do tacógrafo

Utilizador alertgasoil™

Unidade de download do 
tacógrafo: 200 €
Serviço: 6 € / mês / veículo

Tacógrafo 
download



Eco-driving

Conceito :

• Pontuação Individual por condutor, avaliado entre 0 e 10;

• Consolidação da pontuação seminal;

• Calibração dos intervalos de classes;

• 6 parâmetros iniciais + consume;

• Cálculo de sub-pontuação por perfil 100% configurável;

• Pontuação global = peso configurável por perfil.
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Ligação FMS: 59 €

Serviço: 3 € / mês / veículo



Pontuação do condutor
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Análise global de eco-driving por grupo
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alertgasoil™ bonus



Porquê uma app ?

• Interface mais adequado

• Melhor ergonomia

• Mais rápido que o acesso por um site

• Acesso offline

Alertas e notificações « push » no ecrã do 
smartphone: ralenti, roubos, bateria…
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Vários webservices existentes e em progresso

Como estamos em Big Data, Agility e 
Innovation, alertgasoil™ desenvolve 
vários webservices para os seus parceiros.

Os dados são seus, 

Nós ajudamos a usá-los!
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Os nossos clientes…

Mais de 20.000 tanques 
monitorizados 24/7
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Contacto

+968 445 071

geral@alertagasoleo.pt


