Soluções para manter os seus
negócios sempre em movimento

Quem Somos
Na LocalSoftware, a competitividade da sua empresa é
a nossa missão. O que nos faz ir mais longe é dar vida
às ideias para crescer. Planeamos, criamos, inovamos e
agimos. A pensar numa perspetiva integrada de
soluções, implementamos as melhores ferramentas de
gestão para a obtenção de resultados eficientes que
projetem a sua empresa. O nosso limite é o sucesso da
sua empresa, e fazemos por abrir novos horizontes a
uma melhor gestão.
A LocalSoftware é uma empresa de consultoria e apoio
de gestão, consolidada sobretudo no mercado de Gestão
de Transportes, Logística e Distribuição, líder no seu
sector de atuação, e está direcionada sobre uma visão
de parceria e encontro de esforços comuns em torno de
uma estratégia integrada.
Sedeada em Lisboa, a sua área de intervenção
estende-se não só ao mercado nacional mas também
internacional, estando atualmente a marcar presença
em Angola e Moçambique. Desde a sua criação em
1993, a LocalSoftware distingue-se como uma empresa
de prestígio e notoriedade do seu ramo de atuação, não
só pela consultoria que presta, mas também pela
conceção, criação e desenvolvimento de produtos e
serviços que atendam a necessidades específicas dos
seus mais de 500 clientes.
Os seus objetivos prendem-se sobretudo com a implementação continuada da qualidade e da modernização,
e o acompanhamento das necessidades contemporâneas dos vários setores que determinam o seu
universo de serviços.
Estes objetivos conduzem a LocalSoftware a uma forte
aposta na Investigação e Desenvolvimento, de forma a
poder assegurar aos clientes a melhor solução para as
suas solicitações.

Missão
Promover a melhor cooperação com os clientes, através
de um serviço completo e integrador
Somos a expressão empresarial de uma vocação de serviço e
de uma visão com futuro, com respeito por uma história que
traduz confiança e credibilidade. O nosso objetivo é criar um
relacionamento duradouro com os nossos clientes, fornecedores e parceiros, pelo que a nossa missão traduz-se numa
cooperação e interação com quem nos procura de forma a
desenvolver e produzir soluções e aplicações de referência no
mercado, sempre através da oferta de um serviço completo e
integrador. De forma a servir os nossos clientes cada vez
melhor, apostamos na contratação de profissionais motivados
e capacitados, melhorando dia após dia todos os nossos
serviços.

Visão
Crescer pela excelência, com ganhos de eficiência e
competitividade
Temos como visão fortalecer cada vez mais a empresa,
proporcionando também o crescimento aos nossos colaboradores, clientes e parceiros, além da busca pela excelência e
referência nacional em nosso segmento de atuação. Para além
disso, pretendemos disponibilizar aos nossos clientes ganhos
de eficiência e de competitividade, permitindo o crescimento
das margens e do sucesso dos mesmos, preparando as
empresas para competir nos mercados mais difíceis, e
contribuindo de forma ativa para uma responsabilidade social
inerente à atividade.

Valores
Agir pela transparência e integridade de atuação
Os principais valores que regem a nossa postura e atuação
são:
Respeito
Foco na Satisfação dos clientes
Responsabilidade
Determinação em atingir resultados
Transparência
Promover a integridade de atuação;
Sociedade
Segurança e Qualidade de Vida

Áreas de Atuação
A experiência que a LocalSoftware tem desenvolvido ao longo
dos anos é transversal a vários sectores de atuação, iniciando
numa primeira fase pelo sector dos transportes. Com o
objetivo de crescer cada vez mais neste segmento, a Local
Software inovou na modernização de empresas transportadoras. As soluções apresentadas a este sector foram-se desenvolvendo para áreas semelhantes, como é o caso do sector
das frotas e, posteriormente, da logística e distribuição.
Atualmente, desenvolve operações a sectores diferenciados.
Da saúde à construção civil, a sua missão alarga-se diariamente a novos desafios e a novos conceitos.

O nosso conhecimento é o seu melhor parceiro de
negócio (Consultoria)
Investimos em soluções capazes, eficientes e rentáveis para
os nossos clientes. Desenvolvemos as melhores opções, de
forma a contribuir para a segurança da sua gestão. Na
LocalSoftware apostamos nas estratégias mais inovadores e
eficazes, ajustadas aos vários contextos do cliente, nomeadamente económicos, legais e fiscais. Para tal, construímos uma
metodologia própria capaz de contribuir para a satisfação total
dos clientes.

Competimos para inovar (Soluções)
Investir em boas soluções de negócios implica conceber os
melhores produtos que garantam a sua eficácia. Sabemos que
as nossas soluções garantem uma nova realidade à sua
empresa e para tal emprestamos o nosso conhecimento e
fazemos valer a nossa qualificação. Caminhamos diariamente
para as soluções, liderando setores de mercado em Portugal.

OnBoard 4.0

Objetivos da solução apresentada

A inovadora plataforma OnBoard 4.0 sendo uma plataforma
desenvolvida pela própria empresa, e fazendo uso de conceitos
também estes inovadores, permitem a adaptação de processos do cliente, ou mesmo, o redesenho e desenvolvimento da
própria plataforma para fazer face às necessidades de cada
operação especifica.

Os objetivos desta plataforma passam por levar às operações
uma flexibilidade até então não permitida, assim como a
completa integração em tempo real do software de Gestão de
Operações com o software de Gestão Comercial e Financeiro
do cliente.

Arquitetura tecnológica da Plataforma OnBoard 4.0
Trata-se de plataforma 100% Web, usando para acesso
apenas um Browser (IE, Mozilla, Chrome) e é suportada pelas
tecnologias mais recentes como sejam a Microsoft .NET
Framework 4.0, Base de Dados Microsoft SQL Server, JQuery/JQuery UI e Crystal Reports Builder.
Arquitectura Operacional da Plataforma OnBoard 4.0
Custos | Proveitos | Rentabilidades
Recursos
Humanos
Condutores
Ajudantes
Fieis de Armazém
Operadores de maquinas
Mecânicos
Etc
Materiais
Camiões
Reboques
Vagões
Equipamentos
Armazéns
Parques
Etc.

Operações
Transporte
Manutenção
Armazenagem
Cedências/Alugueres
Parqueamento de Contentores
Outras

O desenho da arquitetura da solução centralizado em Recursos/Operações, permite que em conjunto ou separados, os
vários módulos da plataforma cubram as necessidades de
empresas tais como:
- Transportadores
- Frotistas
- Oficinas
- Aluguer de Equipamentos
- Outras

Através de ligações em tempo real é possível ao operador
interagir transparentemente com o sistema de Gestão Comercial e Financeiro, sem que para tal necessite de ter conhecimentos do mesmo, ou seja, todas as operações são geridas e
comunicadas ao sistema de Gestão Comercial e Financeiro sob
a forma de ordens de Facturação, Encomenda, etc.
Arquitetura Modular de Software
A plataforma usa a sua modularidade, para que separados ou
em conjunto, os diversos módulos que a compõem, possam
responder a todas as necessidades da empresa.

OnBoard 4.0 - BASE
Gestão da base de negócio
O coração técnologico
A plataforma responde às exigências de organizações com
grandes volumes de informação, onde a robustez, fiabilidade,
integridade e segurança da informação são fatores vitais ao
negócio. É caraterizada como o “coração” tecnológico e
transversal a todos os restantes módulos, pelo que disponibiliza aos mesmos listas de informação, tabelas de tipificação,
navegação, arquitetura do produto, e ferramentas de configuração de utilizadores e perfis de acesso à informação.
Dotada de elevada tecnologia, disponibiliza inúmeros mecanismos para ajustar a solução às necessidades específicas de
gestão de operações de cada organização.
- Cadastro de Entidades (Clientes, Fornecedores, Etc)
- Cadastros de Recursos (Humanos, Materiais)
- Cadastro de Artigos (De stock, de Transporte)
- Gestão de Cartões
- Gestão de Apólices de Seguros
- Gestão de Atribuições
- Gestão de Ocorrências
- Gestão de Alocações
- Gestão de Indisponibilidades
- Gestão de Inspeções
- Gestão de Despesas
- Gestão de Alarmística
- Etc

OnBoard 4.0 – TRANS
Gestão de Transportes
Conduzimos as melhores soluções
Reúnem-se aqui as estruturas e a manutenção de dados
diretamente ligadas ao uso dos recursos operacionais, ou seja,
o controlo de operações de transporte.

Entidades

Esta área da aplicação é uma das mais comprometidas com o
objeto da atividade da empresa ou instituição utilizadora da
aplicação.

Artigos

- Gestão de Pedidos / Contratos
- Gestão de Operações de Transporte
- Planeamento de Rotas / Rotas Regulares / Zonas
- Armazéns em Transito
- Preçários / Tarifários
- Integração Google Maps
- Processamento de Faturação
- Integração ERP (Vendas, Finanças,Rh e Inventário)

Recursos
Cartões

Atribuições
Seguros
Alocações

Ocorrências
Indisponibilidades

Despesas
Inspecções
Alarmística
Etc

OnBoard 4.0 - MAINT

OnBoard 4.0 - RENT

Gestão da Manutenção
Reparamos o seu negócio, garantimos inovação

Gestão de Cedências e Alugueres
Apoiamos a rentabilização da sua frota

Com este módulo poderá efetuar acompanhamento e controle
com base nos planos de manutenção de cada equipamento e
nas partes diárias dos motoristas, mecânicos e operadores.

Módulo destinado à gestão e controlo da utilização dos
recursos, nos diversos Centros de Exploração. Estes Centros de
Exploraçao podem ser Obras Internas no caso de empresas de
Construçao Civil e Obras Publicas, ou podem ser Obras pertencentes a Clientes, no caso de empresas de aluguer de Máquinas e Equipamentos. Principais funcionalidades:

Sempre que um recurso está sujeito a um plano de
manutenção datado, é mostrado na Gestão de Alertas o aviso
prévio da respetiva data prevista da manutenção.

- Criação de Centros de Exploração
- Criação de tarifários para débitos dos Recursos aos
Centros de Exploração, em função de tempos,
eventos, distâncias, etc
- Atribuição dos Recursos aos Centros de Exploração
- Lançamento dos Eventos (partes diárias)
- Gestão da disponibilidade dos Recursos
- Fecho dos processos de faturação / débitos internos
- Análises dos tempos e valores debitados pelos
Recursos aos Centros de Exploração

- Base

• Cadastros de Recursos (Oficinas)
• Cadastro de Planos de Manutenção
• Gestão de planos de manutenção
• Gestão de Manutenções e seus custos

- Obra Internas / Externas
• De manutenção / reparação
• Integração em custos
• Integração em indisponibilidades
- Obras a terceiros
• Agendamento / Marcações de obras
• Preçários / Tarifários de obras

OnBoard 4.0 - FLEET

OnBoard 4.0 - OPER

Gestão de Frota
Gerimos recursos

Gestão de operações
Operacionalizamos as suas necessidades

Pretende-se com este módulo centralizar numa única base de
dados toda a informação relativa a veículos internos ou
subcontratados, com segurança, fiabilidade e acessibilidade
web, conhecer e controlar todos os custos à frota, quer seja
por utilizador, centro de custo, por departamento, por veículo e
obter indicadores, estatísticas e relatórios que lhe permitam
gerir e optimizar a utilização da frota;

Ferramenta de gestão de operações personalizadas à medida
das necessidades da sua empresa

- Possibilidade de aceder a todos os registos de
eventos da frota
- Gestão de tudo o que possa ser alocado ao recurso
(cartões de Débito/Crédito, Cartões Combustível,
Identificador de Via Verde, Telemóvel, Ferramentas,
etc);
- Controlar plafonds, quer financeiros, quer outros
tipos (Combustível, Passagem em portagens, etc);
- Controlar consumos indevidos e informação sobre
consumos médios
- Controlar a alocação de recursos (Onde está cada
recurso), e á responsabilidade de quem (Com
possibilidade de custos de alocação a Pessoas,
Departamentos, Centros de Custo, etc)

Sempre que a plataforma base não responda ás necessidades
da operação, é disponibilizado um módulo de gestão á medida,
em que o desenho das operações é personalizado de acordo
com as necessidade do negocio.

OnBoard 4.0 - ANALYTICS
Gestão de análises
Geramos Rentabilidade

A rentabilidade é o resultado das operações da
empresa em determinado período em relação
aos investimentos realizados. Envolve todos os
elementos econômicos, operacionais e financeiros.
Como a rentabilidade está diretamente relacionada com o resultado da empresa,
inicia-se apurando as margens (Lucro) obtidas com a realização das atividades da
mesma.
Neste módulo encontram-se todas as análises do negócio necessárias e ajustadas
a cada realidade.
- Indicadores de Gestão
• Diversos indicadores de gestão de
acordo com o modelo de negócio
- Modelos de rentabilidade dinamicos e
multi-dimensionais
• Por rota
• Por percurso
• Por serviço
• Por cliente
• Por recurso (camião, reboque)
• Por motorista
• Por conjunto fixo
• Por conjuntos dinamicos

OnBoard 4.0 - UTIL

OnBoard 4.0 - TECH

Utilitários
Disponibilizamos produtividade

Tecnoglogias de Integração
Garantimos conectividade

Neste módulo estão presentes algumas funcionalidades que
visam a diminuição de tarefas repetitivas, assim como a
integração na Base de Dados de ficheiros de movimentos
- Importações
• Importação de movimentos de telemóveis e
sua distribuição de custos
• Importação de movimentos de combustíveis,
de forma a evitar o lançamento manual das
mesmas;
• Importar a movimentos de portagens, de
forma a evitar o lançamento manual das
mesmas;
- Arquivo Documental
• Reúnem-se aqui os mecanismos para a
recolha e tratamento de dados relacionados
com quaisquer tipos de documentos e seus
suportes informáticos.
• Estes documentos podem ser relacionados
com muitos outros conjuntos de dados,
nomeadamente recursos materiais e
humanos, formando assim um repositório
documental em paralelo com os dados
mantidos em base de dados.
A quantidade e natureza destes ficheiros não tem qualquer
dependência ou interferência com o modelo de dados, estando
apenas limitado no seu volume ao espaço disponível no(s)
servidor(es).

- Integração ERP
• Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros)
- OnBoard >>> ERP
• Funcionários
- ERP >>> OnBoard
• Recursos (Armazéns, Outros)
- ERP >>> OnBoard
• Artigos (De stock, de Transporte)
- ERP >>> OnBoard
• Despesas
- OnBoard >>> ERP Tesouraria
• Obra Internas
- OnBoard >>> ERP Tesouraria
- OnBoard >>> ERP Imobilizado
• Processamento de Facturação
- OnBoard >>> ERP Vendas
- API OnBoard
• Integrações com origem em softwares
externos e destino OnBoard
• Integração Sistema de Geo-Localização (Só
c/ OnBoard FLEET)
- Integração Sistema de Geo-Localização (Só c/
OnBoard FLEET)
• Integrações com software de localização por
GPS
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