
Análise de Melhor-Fit

Identifique quais veículos da sua frota são os melhores candidatos para substituição por
VEs. A análise abrange o tipo de veículo, capacidade de alcance e popança de custos.

Garantia de Alcance

Determine quais os requisitos de alcance dos veículos, tendo em conta
as necessidades da sua frota, incluindo:

• O VE atende aos requisitos de alcance dos seus motoristas?

• Será o carregamento noturno o mais económico e adequado
aos requisitos da sua frota?

• A bateria vai cobrir o alcance necessário em condições
de tempo adversas?

Análise de custos

Avalie se o uso de VEs é económico para a sua frota, e se sim,
quanto? Perceba como a sua estrutura de custos pode mudar.

Impacto ambiental

Avalie o quanto a sua frota pode reduzir nas emissões
de CO2 e consumo de combustível.

O que é que EVSA me pode dizer?
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Geotab é a parceira ideal para o compromisso elétrico
da sua frota, quer esteja apenas a começar ou em fase
de transição para os VEs.

Frota Elétrica com Geotab

A Ferramenta EVSA ajuda-o:
• Selecionar os veículos mais adequados, tendo

em conta as necessidades e características da
sua frota.

• Identificar veículos que cobrem distâncias com
capacidade de alcance VE necessário;

• Selecionar os veículos que fazem mais sentido
numa perspetiva e capacidade financeira.

A Ferramenta de Avaliação de
Adequabilidade VE da Geotab (EVSA)
A ferramenta avalia as características da sua frota atual, e
cria um plano de compras para ajudar a transição para VEs.
Analisa dados em tempo real para recomendar quais os VEs
mais adequadas para sua frota, e ainda quais os veículos
que deve substituir. O relatório também inclui previsões de
ROI e emissões de CO2.

EVSA - O poder da Informação
A ferramenta EVSA baseia-se em dados telemáticos da sua frota, e dados de desempenho de VEs do mundo real.
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Compromisso Elétrico com a Geotab
A Geotab ajuda as frotas a monitorizar o desempenho de VEs e Veículos Elétricos Híbridos, 
a entender como funciona o carregamento dos veículos, e a utilizar os dados da % bateria em  
tempo real, para indicar quais os veículos a utilizar.

Relatórios do MyGeotab
O Relatório de Uso de Combustível e Energia inclui o uso de combustível, bateria e o desempenho 
geral do veículo, respondendo a perguntas como o alcance elétrico típico e o desempenho das frotas 
de veículos elétricos em comparação com veículos de combustível.

O Relatório de Carregamento de VE fornece um histórico de carregamento completo do veículo, 
incluindo onde e quando os VEs estão a carregar, a duração de carregamento e a quantidade real  
de carga recebida. Este relatório possibilita conhecer as características de carregamento dos  
VEs e a definição de potenciais estratégias de optimização.

Mapa do MyGeotab
A funcionalidade MyGeotab Map inclui o estado de bateria em tempo real, para identificar quais  
os VEs na frota têm a maior (ou a menor) % de bateria e o qual o seu estado de carregamento.  
Esta informação não ajuda apenas a priorizar os veículos que precisam de carregar, mas também 
diminui o tempo de resposta quando um veículo é necessário incluir na operação. a ferramenta 
encontra os veículos mais próximos, com bateria suficiente para a distãncia necessária.

Personalize as regras e notificações  
da sua frota
As regras no MyGeotab são personalizáveis e têm 
funcionalidades VE. Por exemplo:

• Notifique o gestor de frota se a bateria de um um 
veículo baixar até um determinado nível, e precisar 
ser carregado.

• Identifique quais os veículos estacionados têm os 
níveis de bateria mais baixos para ajudar a priorizar 
a ordem de carregamento.

• Atribua regras de ‘tempo sem carregar’ a uma frota 
de veículos, para evitar o carregamento durante 
horários de pico da tarifa de eletricidade. Se um 
motorista carregar o veículo durante estes períodos, 
o gestor de frota será notificado.


