
Solução de Gestão e Monitorização para Escolas de Condução 

Mantenha-se de acordo com a nova legislação com o nosso sistema que 
permite o registo eletrónico das aulas de condução, como requerido pelo 
IMT I.P.

Usufrua ainda das restantes vantagens das soluções TEK FROTA, que 
permitem uma fácil localização de veículos e a monitorização dos 
mesmos, obtendo uma visão global e transparente da actividade da 
frota.

Registe a formação
prática dada
nas suas
viaturas

Cumpra a Lei nº14/2014 e a Portaria 
185/2015



Características

Benefícios

Escolas de condução
Transporte de Doentes e Emergência
Veículos Transporte Oil & Gas
Transportes Públicos

Cumpre os requisitos da Lei nº14/2014, de 18 de Março e da Portaria nº185/2015, de 23 de Junho
Plataforma eletrónica com permissões de leitura ao IMT I.P., com acesso controlado pela escola
Fácil controlo do nº de aulas, nº de horas e nº de kilómetros, tanto para instrutores como para alunos, 
através da plataforma
Aumento da qualidade dos serviços prestados 
Métricas precisas sobre a qualidade dos serviços prestados
Melhor gestão da atividade diária
Em caso de avaria ou acidente, rápida identificação do local exato e mais rápido auxilio aos condutores 
Controlo dos ciclos de manutenção dos veículos
Potencia recuperação de viaturas roubada

Soluções Integradas
Construção Civil
Proteção Civil
Transporte de Resíduos
Bombeiros
Táxis

Específicas:

Identificação do instrutor e do instruendo através de cartão RFID
Registo do dia, hora, duração da lição e quilómetros percorridos
Dados registados numa plataforma eletrónica
Acesso a todos os dados recolhidos nas viaturas, e ao registo da escola
Acessos específicas para administradores, gestores de escola / filial e                                instrutores e 
alunos
Consulta do IMT I.P. com acesso autorizado pela escola
Relatórios específicos com os dados das aulas
Agrupamento de viaturas por escolas/filiais
Possibilidade de integração com o software existente

Gerais:
Gestão Integrada de Serviços e rotas da frota da sua empresa 
Gestão da frota em tempo real – visualizar localização e estado do veículo no mapa 
Análises e relatórios de rotas, paragens, velocidades, tempos de condução e outros
Histórico de rotas no mapa
Definição de geo-zonas
Definição de pontos de interesse 
Definição de períodos laborais para uso da viatura 
Possibilidade de gerar notificações e alarmes para: 
       Velocidades
       Uso indevido
       Chegada a um ponto de interesse
       ...
Envio de notificações e alarmes 
Gráficos de dia e de actividade 
Criação de frotas / Grupos e sub-frotas / sub-grupos

info@tecnologiasimaginadas.com


