
Sistema de Gestão de Rotas e 
Contabilidade de Transportes

O Y|TMS é um módulo que ajuda no planejamento,
monitoramento e contabilidade do transporte em
qualquer tipo de estrutura de distribuição. 
O aperfeiçoamento do planejamento de rotas, combinação de 
transportes, transbordos e muitas outras funções fazem deste 
módulo uma ferramenta muito forte não só para os 
despachantes. 
O rastreamento de lotes de mercadorias na cadeia de 
distribuição e amplas opções para a contabilidade
do processo de transporte são apenas as possibilidades básicas 
do sistema. Além de um conjunto de funções dedicadas para 
este setor, a força deste módulo está numa relação estreita com 
outros módulos do sistema, principalmente com o módulo 
Y|WMS.
Atualmente, é difícil separar os serviços de transporte
dos serviços de armazenagem, transbordo, planejamento dos 
embarques em conexão com os estoques atuais de armazém, 
interdependência de outros participantes da cadeia de 
abastecimento ou, não menos importante, os desejos individuais 
dos clientes que costumam aparecer no último momento e, 
muitas vezes desorganizam o plano de operação preparado em 
detalhes.
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Algumas Funcionalidades

O sistema oferece entre outras funcionalidades:

• Gestão de ordens de expedição
• Criação e planejamento de rotas de transporte
• Operação de incidentes de expedição atípicos
• Colaboração com vários tipos de 
equipamentos móveis
• Contabilização de serviços de transporte
• Lidar com contratos relacionados às tarefas de 
transporte
• Tarifas de serviços de transporte definidas 
pelo usuário
• Algoritmos de contabilidade definidos pelo 
usuário
• Lista de preços de transporte definidas pelo 
usuário
• Estatísticas e análises
• Integração com mapas
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Vantagens do sistema

• Redução de custos logísticos
• Aumento da capacidade operacional
• Otimização de processos de transporte
• Controle preciso de custos
• Suporte ADR
• Rastreamento de lotes e unidades de 
carga
• Monitoramento de eventos 
relacionados ao transporte
• Técnicas modernas em TI e logística
• Indicadores gráficos
• Melhor atendimento ao cliente
• Operacional em qualquer tipo de 
empresas

Finalidade

O Y|TMS é uma ferramenta dedicada a 
empresas que em algum ponto se 
ocupam com a gestão de transporte
por meio de veículos. Isto refere-se a 
puros expedidores que apenas 
prestam serviços de transporte, a 
empresas que prestam serviços 
logísticos completos, a empresas de
distribuição, a empresas comerciais e 
também a outras empresas que 
possuem veículos próprios ou 
alugados.

Revisão das características básicas do sistema
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