
Sistema de Gestão de Pátios e
Transportes em Instalações

O Y|YMS é uma ferramenta que ajuda no processo de
gestão dos meios de transporte dentro das 
instalações da empresa e facilita a tomada de 
decisões quanto ao melhor aproveitamento dos meios 
de transporte disponíveis e das mercadorias 
existentes nestes meios. 
O planejamento preciso dos intervalos de tempo para 
a carga e a descarga de veículos permite a melhor 
utilização dos recursos existentes da empresa e reduz 
ao mínimo a acumulação desnecessária de tarefas. 
O conhecimento total sobre os veículos que se 
encontram no pátio da empresa é outro benefício para 
o planejamento de cada acontecimento logístico que 
se seguirá. 
Oferecendo a possibilidade de reunir dados 
detalhados sobre os veículos (parâmetros, tempos, 
peso), o Y|YMS permite tomar decisões mais precisas 
dentro da área de manobra, que é um elo muito 
importante em toda a cadeia logística. Além disso, o 
sistema administra o tráfego de pedestres dentro das 
instalações da empresa.
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Funcionalidade

O Y|YMS oferece entre outras funcionalidades:

• Gestão de entradas e saídas nas portarias
• Registro de veículos nos estacionamentos da empresa
• Gestão de ordem de carga e descarga nas docas
• Registro de peso dos veículos
• Planejamento do cronograma de cargas e descargas
• Controle e avisos quando ocorrer atraso no cronograma
• Medições do tempo de duração das operações logísticas
• Comunicação com os motoristas através de dispositivos
eletrônicos
• Gestão do tráfego de pedestres

|Y MSY



Vantagens do sistema

• Gestão eficaz do tráfego de meios de 
transporte
• Otimização no aproveitamento dos 
meios disponíveis
• Facilidade de planejamento do tráfego 
de todos veículos
dentro da empresa
• Minimização do acúmulo de tarefas no 
horário de entregas
e envios
• Minimização de eventuais furtos
• Possibilidade de comunicação direta 
com os motoristas
• Coleta de informações valiosas para 
facilitar o planejamento
e tomada de decisões
• Minimização de custos de operação 
nos estacionamentos
e em áreas de manobras
• Melhor atendimento ao cliente

Finalidade

O Y|YMS é uma ferramenta que pode 
operar dentro de qualquer empresa, 
independentemente de sua linha de 
negócios. É ideal onde exista um maior 
tráfego de veículos e estacionamentos 
em que apareçam veículos em espera
para carga ou descarga. 
É recomendável para empresas que, 
devido ao setor em que atuam, 
desejam registrar movimentações de 
todos os objetos externos. 
O sistema é aplicável também a 
empresas localizadas em áreas 
dispersas onde seja necessário 
orientar os motoristas e se comunicar 
constantemente com eles. 
Outro campo de aplicação do Y|YMS, 
são para empresas que contam com 
um número pequeno de docas de 
carga e descarga em relação ao 
tráfego de veículos. 
Também é útil para usuários não 
relacionados diretamente com a 
logística operacional, mas que devem 
ter um conhecimento atualizado sobre 
os serviços prestados ao cliente.

Revisão das características básicas do sistema
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