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TCI ENTULHO

A TCI Sistemas tem o prazer de
apresentar um revolucionário
sistema para empresas de
Locação de Caçambas
Estacionárias: TCI Entulho
Um sistema web desenvolvido
especificamente para
empresas do segmento de
Coleta de Entulho, agora com
novas ferramentas para uma
1
ótima administração!

Conheça o TCI Entulhos e entenda os motivos que o torna a MELHOR
SOLUÇÃO para gerenciar sua empresa de caçambas estacionárias e
coleta de entulhos.

1. GERENCIE DE MANEIRA EFICAZ O SEU SERVIÇO









Sistema 100% WEB – Mobilidade e acesso remoto
Elabore roteiros inteligentes usando recursos avançados
Administre serviços com prioridade de entrega
Reagende serviços que não foram executados
Visualize a rota no Google Maps e verifique se está otimizada
Visualize seus equipamentos através do Google Maps
Ordene seus serviços por bairro, cliente ou prioridade
Emita Manifesto de Transporte de Resíduos e o roteiro do motorista diretamente
pelo Sistema
 Possibilidade de integração do Sistema com seu site

2. ADMINISTRE MELHOR SEU TRABALHO







Cadastre e controle as despesas com facilidade
Relatório de contas à pagar e receber
Gerencie suas contas à pagar e as organize por centro de custo
Emita boleto bancário automaticamente
Tenha total controle do seu fluxo de caixa
Controle os vencimentos de todos os documentos importantes: Veículos,
funcionários e etc.

3. SUPORTE
 Treinamento
 Atendimento via CHAT e E-MAIL de segunda à sexta (exceto feriados)
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1. GRÁFICOS
1.1. A quantidade de equipamentos
da sua empresa é o suficiente?

Manter os clientes satisfeitos é um desafio
diário para qualquer empresa que queira
se destacar no mercado. Oferecer um
produto de qualidade já não é mais
suficiente. O que os consumidores querem
é ter suas expectativas superadas.
Dessa forma, é preciso olhar com atenção
para todas as etapas que vão da sua
capacidade em atender até o pós-venda,
pois elas terão impacto significativo no
status final de “satisfeito” ou “não
satisfeito”. Esse gráfico lhe dá a posição
exata da utilização dos seus equipamentos,
servindo de base para a necessidade (ou
não) de aquisições para se adequar à
demanda.

1.2. Como está sua produtividade?
A maioria das grandes e médias
empresas brasileiras já se convenceu da

importância e de como proceder para
avaliar sua produtividade. Nem todas
porém,
compreenderam
que
produtividade é um conceito muito mais
amplo que a simples contagem dos serviços
executados. Entretanto, aquelas que já
têm o pleno conhecimento da abrangência
do conceito de produtividade são as que
de certa forma fazem 'a diferença', que
deixam perplexos seus concorrentes.

1.3. Em que momento seu caixa está
mais comprometido?
Dinheiro que entra, dinheiro que sai… A
expressão “fechar o caixa” faz parte do dia
a dia de quase todo comerciante ou

3

empresário e infelizmente, se perder no
controle também faz. Aí mora a
importância do Fluxo de Caixa para a gestão
financeira do seu negócio. A matemática é
teoricamente simples: é pegar o
faturamento, tirar os gastos da empresa, e
já temos uma resposta rápida.
Infelizmente, o problema não está na
matemática em si, mas na organização.
Antes de partirmos para a conta,
precisamos saber quanto faturamos
(quanto $ entra) e quanto gastamos
(quanto $ sai).

Ao analisar de maneira fácil o fluxo de
caixa é possível que você identifique
gastos desnecessários dentro de algum
processo realizado dentro da sua
empresa. Assim, por exemplo, em algum
setor que esteja ocorrendo um
desperdício de recursos é possível
observar esse gasto e corrigi-lo, podendo
levar ao um aumento do lucro.

1.4. Qual motorista gera mais
receita?

1.5. Qual motorista realiza mais serviços?
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2. RECURSOS DO MÓDULO OPERACIONAL
2.1. Planejamento antecipado
Possibilidade de ordenação dos serviços por
BAIRROS, CLIENTES ou PRIORIDADES. Elaboração
de rotas por dia de serviço. Designação de
motorista e veículo para determinados serviços.

Qual a importância do
planejamento de rotas?

2.2. Rotas

Utilização do melhor trajeto

Visualização de serviços por rotas.
Geração de documentos (MTR e Roteiro para
os motoristas)

A área da logística gira em torno do
termo otimização, que reduz os
desperdícios
e possibilita
a maximização dos lucros. Sendo assim,
é sempre muito importante garantir
que todas as etapas estejam alinhadas
corretamente e que isso se dê da
maneira mais econômica possível, sem
comprometer o nível da qualidade. O
planejamento de rotas proporciona
uma maior organização do calendário
de entregas, o que torna possível um
planejamento melhor sobre todas as
etapas que envolvem o processo de
distribuição. Dessa forma, a empresa
passa a analisar mais todas as
alternativas de entrega.
Com o estudo dos pontos de entrega e
das possibilidades de caminho,
considerando variáveis como tempo ou
trânsito, se torna viável traçar o melhor
trajeto a ser percorrido. Isso traz
muitas vantagens e, certamente, a
principal delas é a economia de tempo.

Economia de combustível
Um dos benefícios mais fáceis de serem
notados, pois gera um resultado
imediato. Por meio das rotas mais
inteligentes, com um planejamento
mais adiantado, percorrendo o melhor
e mais econômico caminho, o gasto
com
combustível
cai
significativamente.
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2.3. Visualização real da rota em ordem de realização
Visualização dos pontos de serviços à serem
realizados e suas informações
Verificação da otimização da rota

3. FINANCEIRO E COBRANÇA BANCÁRIA
3.1. Despesas
Visualização das despesas por
centro de custo
Geração de lotes de contas à
serem pagas

3.2. À receber
Visualização das contas à
receber juntamente com todas
suas informações
Possibilidade de gerar lote de
baixa para contas à receber
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3.3. Fluxo de caixa
Visualização geral do fluxo de
caixa por data dentro de um
período
Exibição do fluxo de caixa
sintético e analítico

3.4. Emissão de boletos
Emissão de boletos bancários diretamente pelo sistema de forma rápida e fácil

ENTRE EM CONTATO
Solicite maiores informações ou agende uma apresentação
www.tcisistemas.com.br

vendas@tcisistemas.com.br
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