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Soluções de Gestão de Carga

CARGA MARÍTIMA

TERMINAIS DE CARGA EM TERRA

CARGA FERROVIÁRIA

A indústria de cargas difere significativamente em termos de necessidades, processos, modelos de negócio
e KPI’s como peer aos três principais tipos de operação: Portos marítimos, terminais em terra e transporte
ferroviário.
A Compta Emerging Business oferece soluções diferenciadas adaptadas para atender às necessidades
específicas desses três tipos diferentes de explorações de carga.
Portos marítimos

Terminais em terra

Transporte ferroviário

Desde cargas e descargas,
entradas e saídas do porto
ou movimentos de carga em
transporte ou transbordo
para camião ou comboio, a
solução permite a gestão de
forma modular de todas as
operações, fornecendo em
tempo real sobre todos os
processos.

Controlo total de operações
para o terminal terrestre desde
o início até ao fim do serviço.
Vendas, modificação e
armazenagem de contentores
ISO e serviços de operações de
carga.

Desenvolvido para o
transporte multimodal e
ferroviário, esta solução
única e integrada permite
gerir operações, carga e
gestão comercial, e planear
processos, infra-estruturas,
mobilidade, recursos
humanos e faturação.

Principais vantagens
• Automatizar e dinamizar as operações diárias
• Maior automação de todos os processos
• Flexibilidade para ajustar o sistema às suas necessidades
• Definições e parâmetros configuráveis
• Interfaces gráficas intuitivas e flexíveis
• Sistema de licenciamento flexível, adaptado aos KPI’s do seu negócio
• Coordenar e automatizar todo o planeamento e gestão
• Visão dinâmica de todas as operações
• Informação atualizada em tempo real
• Faturação automática e integração com ERP
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Portos marítimos
Modelo de negócio
de licenciamento do
Software
Tipos de
implementação
disponíveis
Funcionalidades
principais

Terminais em terra

Transporte ferroviário

• Número de movimentos
anuais

• Número de movimentos
anuais

• Número de quilómetros (UE)
ou número de milhas (EUA)

• No local

• Baseado na nuvem
• No local

• Baseado na nuvem
• No local

• Controlo de Contentores

• Controlo de Contentores

• Planeamento das Operações de
Carga

• Gestão Intermodal

• Estimativas de Reparação de
Contentores

• Gestão de Stocks

• Gestão das Operações do Parque

• Gestão dos Contratos de Carga

• Portal Web para o Cliente

• Gestão de Recursos Humanos

• Controlo dos Contentores

• Módulo de Manutenção do
Equipamento

• Gestão do Parque
• Planeamento dos Navios
• Operações das Embarcações
• Gestão do Terminal
• Frigoríficos
• Controlo dos Contentores

• Faturação
• Faturação Automática

• Frigoríficos

• Módulo de Gestão Documental
• Interface Aduaneira

• Planeamento do Cais

• Relatórios
• Transmissão Eletrónica de Dados

• Faturação Automática
• Interface Aduaneira
• Transmissão Eletrónica de Dados

Soluções de gestão de carga da Compta Emerging Business
O seu parceiro de software para o planeamento e otimização de todos os processos associados à carga
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