


Afinal, por que contratar e usar o GSLOGAPP?

Cliente mais satisfeito: 
Com o acompanhamento on time dos produtos, a ansiedade do cliente é muito reduzida, além de ser um serviço detalhado 

e transparente, gerando maior confiabilidade e, consequentemente, fidelização do comprador.

Prever intercorrências:
Com o rastreamento, é possível monitorar possíveis necessidades de desvios de rota, prever trânsitos e/ou alterações 

climáticas que possam afetar diretamente o trânsito e, portanto, o prazo final do frete. Com isso, é possível agir de forma 
proativa, identificando os problemas antes que aconteçam, solucionando-os, assim, previamente.

Maior eficiência e menores custos:
Com o tracking é possível, ainda, identificar a melhor rota a ser traçada com suas entregas, no menor tempo possível. Além 
de aumentar a eficiência operacional, a redução de percurso é proporcionalmente relacionada à redução de custos de frete.

Mais segurança:
Assim como é possível identificar o percurso e interferências na rota, o tracking permite a visualização em tempo real das 

suas remessas, sendo fundamental para resolução de casos de extravios ou furtos, por exemplo.

Tecnologia é o futuro:
Garantir sua transformação digital é um ponto estratégico! Todas as empresas estão investindo na promoção de um serviço 

mais robusto e com informações assertivas e, para isso, usando a tecnologia como sua aliada.





Criamos um aplicativo que pode ser customizado para atender 
suas regras de negócio e necessidades operacionais. Conheça 
algumas das soluções que estão disponíveis no aplicativo de 
logística GSLOG.



Checklist Veicular
Cuidados que previnem gastos excessivos

Tenha o controle de sua frota de forma 
registrada com validações e registros 

fotográficos diariamente sobre o estado 
do seu veículo. 

Montamos as funcionalidades para 
que o registro ocorra sobre os 

itens que achar mais relevantes



Registro de 
Jornada

Tem dificuldades de controlar os 
horários da sua equipe?

O GSLOG APP possui ferramenta 
para lhe auxiliar neste controle!!

Podemos montar e aplicar as 
regras das validações que achar 

mais apropriado para a sua rotina 
operacional.



Diário de Bordo

Registre as etapas das paradas 
dos seus condutores de longa 

viagem. 

O GS LOG APP possui registro de 
horários de fácil manuseio e 
registro para seus motoristas 

com cada situação possível em 
sua viagem.

Não tem o que você precisa? 

Não tem problema!!!! 
Personalizamos a ferramenta 

para sua característica 
operacional.



Registro 
de Despesas

Tenha o controle das despesas 
reembolsáveis ou não de forma dinâmica e 

consolidada numa única plataforma digital e 
em tempo real.



ROTEIRIZAÇÃO
FAZENDO MAIS COM MENOS.

O aplicativo indica o 
melhor caminho, 

otimizando o tempo das 
rotas e economizando 

combustível. 

Você escolhe o melhor 
parâmetro de 

roteirização para sua 
operação, diretamente 

no aplicativo



Rastreamento

Dados da frota em tempo real através de funções 
como geolocalização, cercamento eletrônico e check-

in/checkout em cada cliente. 

Compartilhe com 
seu cliente o 

deslocamento de 
sua equipe, com 

previsão de 
chegada e 

acompanhamento 
em tempo real da 

posição do seu 
entregador

Redução de problemas operacionais: evite custos desnecessários
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coletas e entregas realizadas 
por meio de geolocalização, 
hora e data do motorista no 

cliente. 

Faça suas entregas e as comprove 
digitalmente através de fotos, 

vídeos e assinatura eletrônica e 
evite multas. 

Facilite o controle das 
entregas/coletas pendentes 
no APP para o entregador, as 
demandas concluídas já não

aparecerão para sua equipe.



Demais Recursos
Facilidades adicionais para sua equipe.

Troque 
mensagens com 
as equipes em 

campo.

Envie 
mensagens em 
lote para toda 
equipe num 

clique só.

Integração direta com os 
aplicativos de GPS Waze e 
Google Maps. Com apenas 

um clique seu condutor 
poderá gerar uma rota para 
o endereço do seu cliente 

Diretamente do GSLOG APP 

O compartilhamento de 
deslocamento é enviado via 

WhatsApp para o 
responsável pelo 

recebimento da entrega 
que poderá acompanhar 

através do mapa a chegada 
de sua encomenda.



PAINEL DE GESTÃO
Gerencie e acompanhe suas equipes em 
campo em tempo real



PAINEL DE GESTÃO
Gerencie e acompanhe suas equipes em campo 
em tempo real

Acompanhe o deslocamento 
do entregador e a rota 

sugerida pelo Aplicativo 

Acompanhe num único painel os 
entregadores, a km percorrida, 

Visualize as 
ultimas posições 

e as atividades da 
sua equipe em 

campo conforme 
a realização das 

entregas / 
coletas.



PAINEL DE GESTÃO
Gerencie e acompanhe suas equipes em 
campo em tempo real

Tenha relatórios da jornada da sua equipe com 
intervalos de tempo combinados e totalizadores de 

fácil entendimento.

Resumo da jornada com informações de bateria, horário do ultimo sincronismo do aplicativo e 
quantidade de entregas / coletas realizadas

O sistema ainda possui muitos outros painéis e Dashboards.



Níveis de Acesso

Nível 1: Rastreamento, Checklist Veículo e SOS; 

Nível 2: Rastreamento, Checklist Veículo, SOS e Jornada;

Nível 3: Rastreamento, Checklist Veículo, SOS, Jornada, Registro de Despesas e Diário de bordo; 

Nível 4: Rastreamento, Checklist Veículo, SOS, Jornada, Registro de Despesas,

Diário de Bordo, Roteirizador, Tracking e Gestão de Coletas e Entregas; 



Torre de Controle

Nossa Torre de Controle Logístico – LSC, atua 24 horas e permite:

- Gestão de tempos, movimentos e processos; 

- Organizar e identificar necessidades de mudanças; 

- Tomada de ações corretivas e preventivas quanto aos ofensores; 

- Acompanhamento e gestão dos KIPs de desempenho para 

correções, tomadas de decisão e reorganização do processo; 

- Melhora de performance e eficiência operacional com retroalimentação e 

análise dos dados operacionais; 

- Possibilidade de atendimento ao cliente final;

- Dentre outras atividades. 

*Serviço contratato a parte do GSLOGAPP



Quer saber mais detalhes? 
Entre em contato e agende uma apresentação.

(21) 3644-7000
falecom@gservice.com.br

https://form.jotform.com/211886325308660

