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1. GUIA UTILIZADOR ALFA 6
Este guia é dirigido a operadores e supervisores de um call center responsável por receber chamadas
e supervisionar-realizar serviços/despachos, utilizando Alfa 6. Neste são detalhadas as principais funcionalidades do sistema, explicando como usá-las.
Os utilizadores avançados que precisem alterar configurações, introduzir ou exportar dados, deverão utilizar o guia de configuração Alfa 6.

2. REGISTO
ÖÖ Abrir Google Chrome, e ir até https://alfa.taxitronic.com

ÖÖ Introduzir utilizador e senha.
Se o mesmo utilizador já tem uma sessão de trabalho aberta, é possível que se mostre uma mensagem. “O utilizador já tem uma sessão aberta, deseja fechar a sessão atual”.
Se escolher “Sim”, será encerrada a sessão anterior e poderá ser aberta a nova sessão. Entrar no
menu principal na secção ¨Reservas¨
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3. RESERVAS
ATIVAÇÃO TELEFÓNICA
O primeiro passo é ligar a sessão com uma extensão telefónica. A extensão aparece na parte
superior esquerda do ecrã do telefone IP.

ÖÖ Ir à parte superior direita do ecrã do menu Alfa 6

A indicação do estado telefónico aparecerá como OFF a vermelho.
ÖÖ F
 azer click na mesma e aparecerá uma listagem com as extensões para selecionar a que
corresponder ao telefone IP.

A indicação do estado telefónico aparecerá como ON e de cor verde, especificando a extensão ativa, ficando assim conectados sessão e telefone IP. A partir desse momento será possível receber chamadas e
a informação das mesmas aparecerão no ecrã de reservas.

Essa extensão telefónica receberá chamadas unicamente se estiver conectada com uma sessão
de Alfa 6 ativa. Quando encerrar a sessão, não será possível receber chamadas. Se existir já uma
extensão selecionada e for preciso mudá-la, selecionar o nome de utilizador e a seguir a linha
de configuração de telefones.
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CHAMADAS RECEBIDAS
Na parte superior esquerda do ecrã aparece uma indicação do número de chamadas recebidas.

Quando existem chamadas recebidas, os contadores acrescentam o número de clientes
que se encontram à espera de ser atendidos. Uma vez que o operador atende, as chamadas
desaparecem do indicador.

Cada operador trabalha habitualmente para uma frota de táxis, mas com Alfa 6 é possível que um
único operador atenda chamadas de diferentes frotas. No ecrã aparecerá a seguinte informação:
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CLIENTES
Uma vez atendida a chamada, se o cliente ligou anteriormente aparecerão os dados e a sua morada.
Se é a primeira vez que o cliente realiza uma chamada, será necessário introduzir os seus dados
assim como as observações, se forem necessárias.

Os campos de código de autorização, utilizador e observações de faturação aplicam-se às reservas de utilizadores de conta. Este apartado será tratado posteriormente, mas agora começaremos com reservas standards.
ÖÖ Utilizar sempre a tecla Tabulação para passar ao seguinte campo.

Passar ao campo ¨Recolha¨. Se o cliente ligou anteriormente, o sistema apresentará a última
morada onde o cliente solicitou a reserva.
Se a morada que aparece é a correta e a data é a adequada, clicar ¨Intro¨ou ¨Guardar¨ ou “Alt
S” para finalizar a reserva. É possível gravá-la em qualquer momento durante a chamada, sempre
que os detalhes do serviço sejam suficientes.

Em caso contrário, vai a “Recolha”
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MORADA E DATA
INTRODUZIR UMA MORADA
Não é preciso introduzir o nome completo,
teclando as primeiras letras aparecerão as
diferentes opções.
Introduzir
rua

As opções corresponderão ao município
configurado por defeito/predefinido
Pode selecionar a opção adequada com
o rato ou o teclado. Se a primeira opção
é a adequada, pode clicar no tabulador
diretamente
Se já foi selecionada a rua, simplesmente
introduza o número do prédio a seguir da
vírgula que foi introduzida automaticamente.

Introduzir
nº do
prédio

Se, alternativamente, ainda não foi selecionada a rua, pode introduzir uma vírgula,
teclando (espaço) (espaço), para introduzir
depois o número de prédio, e posteriormente escolher a rua com o rato, as setas e/
ou o tabulador.
Ao selecionar as diferentes opções com as
setas serão mostradas no mapa.
Só para reservas fora do município configurado por defeito.

Introduzir
cidade

Depois de escrever a palavra completa do
nome da rua, teclar (espaço) (espaço) para
que apareça a vírgula, e introduza as primeiras letras do nome do município. Uma
vez selecionada a rua poderá introduzir o
número do prédio
Alternativamente, também pode introduzir
o número de prédio depois de uma vírgula e
introduzir a cidade.

Escolher a adequada
A morada está completa

Se à esquerda da morada aparece um ícone vermelho, significa que a
morada se encontra fora da zona de trabalho da frota.
Se a morada se encontra dentro da zona de trabalho de Radio Taxi,
aparecerá um ícone sobre fundo verde e o mapa mostrará a zona na qual
o cliente solicitou a recolha.

A morada de recolha também se pode selecionar clicando no mapa com o botão secundário do
9
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rato e confirmando.

Se a morada se encontra dentro da zona de trabalho, o mapa mostrará a zona onde o cliente
solicitou o serviço.

Isto fornece ao operador uma estimativa do tempo que o taxista demorará até chegar ao ponto
de recolha.
Opcionalmente pode introduzir-se um ou vários destinos clicando “+” em ¨Destino¨.
Uma vez introduzido o destino, o mapa desenha a rota desde a recolha até o destino, e na secção
destino aparece a distância e o tempo do percurso estimados. Também mostrará o montante
estimado se está ativada esta opção. A rota pode ser calculada tendo como prioridade o tempo
mínimo ou distância mínima.
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ÖÖ Fazer click sobre os ícones de tempo/distância calculados para mudar a prioridade.

Este cálculo é só estimativo. Não se pode ter como certo, e pode não ter em conta custos adicionais
como portagens, suplementos, condições do tempo, trânsito, etc.

DATA/HORA
Passar ao campo ¨Fecha¨
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ÚLTIMOS SERVIÇOS
Se o cliente ligou anteriormente, serão mostrados os 5 últimos serviços. Na seguinte tabela aparece informação sobre os últimos serviços sobre os quais podemos obter algumas funcionalidades

Se o cliente acaba de realizar uma reserva, o serviço é assinalado com vermelho alertando o
operador para evitar duplicações.

REQUERIMENTOS ESPECIAIS
REQUERIMENTOS
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Observações

Introduzir observações, máximo 200 caracteres, que serão enviadas ao
motorista do táxi

Requerimentos
especiais

Click em requerimentos que tenham de ser adicionados à reserva

Nível de motorista

Alguns clientes requerem um nível mínimo para o motorista. Só receberão o
serviço motoristas com este nível ou superior

Número de
lugares

Selecionar se viajam mais de 4 passageiros. O sistema só enviará ao serviço um
táxi com um número de lugares igual ou superior.

Bagagem

Selecionar o número de malas. O sistema só enviará ao serviço um táxi com
suficiente espaço para o referido número de malas.
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Montante/Extras

É possível introduzir um montante fixo, que será enviado ao terminal. Este será
o montante a pagar pelo serviço, sem possibilidade de alteração por parte do
motorista. O montante que o taxímetro estabelecer não será contemplado.

Fixo

O serviço não será despachado de forma automática. O operador escolherá o
táxi de forma manual.

Encomendas

Os serviços de encomendas poderiam ter preços preestabelecidos

GESTÃO AVISO
DADOS
Pré-gravado

Em ativo, o sistema enviará um aviso automático
Se não ativo, o sistema avisará o operador para que ligue ao cliente

Retenção de
chamadas

Se está marcado, ao registar um serviço para o momento a chamada passará a
retida. Com o cliente em espera tentar-se-á despachar o serviço, e quando estiver
despachado o sistema iniciará o aviso ao cliente.

Nenhum
Despachado
Porta

Não será aplicado nenhum aviso
O cliente será avisado quando o sistema despache o serviço para um táxi
O cliente será avisado quando o táxi chegar ao ponto de recolha
O telefone do cliente é uma linha fixa, portanto se for selecionada enviar
notificações, serão enviadas por chamada de voz
O telefone do cliente é uma linha móvel, portanto se for selecionada enviar
notificações, serão enviadas por SMS

E-mail
Tipo notificação

Endereço para onde enviar as notificações
Reserva completada,

Reserva modificada
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RESERVAS MÚLTIPLAS
Existem algumas funções que permitem realizar reservas múltiplas

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO
Existem algumas teclas de acesso rápido para poder utilizar algumas funções ser ter de usar o
rato, e portanto poder realizar a reserva mais rápida. Esta é a listagem de teclas de acesso rápido
disponíveis em Reservas.
TECLAS DE ACESSO RÁPIDO RESERVAS
Esc

Encerra janelas emergentes / Apaga dados da reserva atual

Alt f

Viatura fixa

Alt a

Alterna entre tipos de aviso

Alt l

Incrementa nível de motorista requerido

Alt s

Guarda a reserva

Alt +

Adiciona um serviço como serviço múltiplo

Alt -

Diminui o número de serviços múltiplos

Alt C

Reserva o serviço e cria uma cópia do mesmo

Alt R

Reserva o serviço e cria um serviço de retorno

Alt Z

Desligar uma chamada telefónica
TECLAS DE ACESSO RÁPIDO LISTAGEM SERVIÇOS CLIENTE

Alt page up

Página seguinte

Alt page down

Página anterior

↑

Serviço seguinte

↓

Serviço anterior

Alt t
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4. DESPACHO/SERVIÇO
ÖÖ Aceder ao ecrã de despachos/serviços a partir de Reservas-Despachos

Reservas Em Processo
A listagem de serviços que aparece à esquerda contém os serviços que o sistema está a despachar aos táxis. Quando uma reserva é ativada, o sistema começa a procurar um táxi.
RESERVAS EM PROCESSO
Mostra o serviço no mapa
Estado

Estado do serviço. Ver o seguinte quadro.

Serviço

Número de reserva

Co.

Frota para a qual foi realizada a reserva
Número de táxi. É mostrado se a reserva já foi despachada, previamente atribuída, ou foi
devolvida por um táxi.
Dados do cliente. Número de telefone, nome.
Morada de recolha.
Cancela o serviço
Cancela a atribuição do táxi e envia à central
Cancela a atribuição do táxi e passa o serviço a manual
Chamar/ligar ao cliente ou ao táxi

ESTADO SERVIÇO
Procurar
Enviar
Enviado
Despachado

Procurar um táxi
O serviço está a ser enviado a um táxi
O
 serviço foi enviado a um táxi, mas o motorista ainda não aceitou. Se não é
aceite, após alguns segundos será devolvido à central
O táxi recebeu o serviço e o motorista aceitou

Ocupado

O táxi passou para “ocupado”

Aviso na porta

Foi realizado o Aviso na porta

Cliente em táxi

O cliente entrou na viatura

Ocultar/mostrar
Congelar

P
 ermite ocultar/mostrar os serviços dependendo do seu estado
Permite congelar/descongelar a listagem de serviços para poder interagir com ela
15
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RESERVA
A listagem mostra os serviços que o sistema não conseguiu despachar automaticamente, tendo
de ser despachados manualmente pelo operador.
A listagem oferece também mais informação, caso os taxistas devam receber informação por voz.

As reservas por parte de um Assinante diferenciam-se da seguinte maneira na listagem de Serviços:
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As reservas por parte de um Assinante diferenciam-se da seguinte maneira na listagem de Despachos:

As pré-reservas diferenciam-se da seguinte maneira na listagem de Serviços:

As pré-reservas diferenciam-se da seguinte maneira na listagem de Despachos:

Ao fazer click num dos serviços, aparece a informação ampliada no centro do ecrã
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Para enviar um serviço manualmente a um táxi, fazer duplo click sobre o serviço

PEDIDOS VIATURAS
Os táxis também podem realizar pedidos ao operador. Aparecerão na parte inferior central do
ecrã despachos/serviços, por baixo de “Pedido Viaturas”

PEDIDO DE VOZ
O motorista quer falar com a central. O operador deverá ligar de volta quando for possível.
Habitualmente, o operador não ligará ao motorista diretamente; inicialmente abrirá a informação
da reserva que o táxi está a realizar, para poder atuar sobre o serviço enquanto fala com o taxista.
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DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS À CENTRAL

O taxista deseja devolver o serviço à central. O operador examinará os pormenores do serviço, e
decidirá o que fazer.

NÃO HÁ CLIENTE
O táxi chega ao ponto de recolha mas o cliente não se encontra. O operador abrirá a reserva, provavelmente ligará para o cliente para conhecer o motivo da sua ausência e decidirá o que fazer.
As diferentes opções são:

MENSAGENS DE ENTRADA
Quando um táxi envia uma mensagem à central é visualizado na mesma listagem que os pedidos.

O operador pode ler a mensagem e apagá-lo da listagem.

Alarmes
Dependendo do país, o motorista, o passageiro ou ambos podem enviar avisos de alarme à central.
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TECLAS DE ACESSO RÁPIDO
Existem algumas teclas de acesso rápido para poder utilizar algumas funções sem ter de usar o
rato, e portanto poder gerir o serviço mais depressa. Esta é a listagem de teclas de acesso rápido
disponíveis em Despachos/serviços.
Teclas de acesso rápido Despachos
Esc

Encerra janelas emergentes

Alt f

Viatura fixa

Alt del

Alt w
Alt Enter

Atribui serviço em Espera para um táxi que ainda está Ocupado.
Pode atribuir-se um serviço em espera até um máximo de 3 táxis, será recebido pelo
primeiro que estiver Livre
Envio manual de serviço

Alt page up

Página seguinte

Alt page down

Página anterior

Alt ↑

Serviço seguinte

Alt ↓
Alt t
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Cancelar serviço

Serviço anterior
Edita serviço selecionado
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5. RESERVAS AVANÇADAS
RESERVAS PERIÓDICAS
ÖÖ Ir até Reservas-Reservas periódicas
Aqui é introduzida uma reserva que será repetida as vezes que forem definidas nos parâmetros.
Outros campos adicionais aos que aparecem nas reservas standards são incluídos:
Datas Recolhas
Desde / Até

As reservas periódicas serão mantidas ativas durante o período definido por este
intervalo, incluindo ambas as datas.

Hora/dias
semana

Hora na qual a reserva será realizada cada dia da semana. É possível definir uma hora
para cada dia da semana.

Datas
exclusivas

É possível definir um período durante o qual a reserva periódica não seja gerada (férias...).
Os feriados nacionais definidos no calendário do rádio táxi sempre são excluídos.

No exemplo a seguir, uma reserva periódica será gerada às segundas, quartas e sextas às 7:00,
não sendo gerada às terças, quintas e fins-de-semana.

E também não será gerada durante o mês de Agosto nem no Natal definido pelo cliente. É possível introduzir múltiplos períodos de exclusão, incluindo um único dia. Neste caso, introduzir o
mesmo dia para o princípio e fim da exclusão.

21

Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa, CRL

RESERVAS EM PONTOS DE INTERESSE (POI)
Reservations to Pois
Teclar
[Espaço]

Ao teclar [Espaço] no início
da rua é adicionado o “#”,
usado para indicar que se está
introduzindo um POI em vez de
uma morada.

Não é necessário introduzir o
nome completo da rua: com as
Introduzir o primeiras letras começarão a
nome de um aparecer opções.
Escolher a opção com o rato ou
POI
as setas do teclado
Se a primeira opção é a correta,
carregar no tabulador enter

Limitar a
procura
com parte
da morada

Introduzir
cidade

Ao introduzir parte da morada,
como parte do nome da rua,
consegue-se limitar a procura

Utilizar só no caso de uma
reserva fora da cidade por
defeito.
Após escrever parte do nome
do Ponto de Interesse, teclar
(espaço) (espaço) e introduzir
as primeiras letras do nome da
cidade.

Escolher a opção apropriada
Os dados do POI já estão completos

RESERVAS PARA ASSINANTES
Nas reservas de assinantes, é necessário introduzir mais dados.
Introduzir o número de assinante; é possível fazê-lo tanto no campo assinante como no telefone.
Com este número o sistema reconhece os dados do cliente beneficiário.
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Informação adicional para as reservas de assinante

Código autorização

Se é requerido, o operador pedirá ao utilizador um código de reserva no
momento de realizar a reserva.
O motorista do táxi poderia também solicitar o código ao cliente, e se não o
fornecer, o montante do serviço poderá não ser carregado em conta

Completar código
autorização

Se é requerido, o operador poderá perguntar uma frase ou texto que o
utilizador terá de responder.
Por exemplo, se o operário pergunta “Centro de custos”?
O utilizador poderá responder “Departamento de contabilidade”.
Isto ficará registado na informação do serviço.

Observações
faturação

Se é requerido, o operador poderá perguntar uma frase ou texto que o
utilizador terá de responder.
Por exemplo, se o operário pergunta “Centro de custos”?
O utilizador poderia responder “Departamento de contabilidade”.
Isto ficará registado na informação do serviço.
O resultado aparecerá incluído na fatura do serviço
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6. HISTÓRICO DE SERVIÇOS
ÖÖ Ir a Reservas – Histórico de serviços
TIPO SERVIÇO
Aplicar pré-filtro
Restaurar pré-filtro
Empresa

Aplica os pré-filtros à listagem de Histórico de Serviços
Restaura o pré-filtro às condições por defeito, com a data do dia atual
Permite filtrar por Empresa selecionada

Dados comuns

Permite filtrar pelos parâmetros comuns aos Serviços

Outros

Permite filtrar pelas Zonas onde opera a Empresa e por distância, montante
e suplementos

Viatura

Permite filtrar pelos parâmetros das Viaturas

Datas

Permite filtrar por Data (por um período de tempo de um mês no máximo)

Utilizadores

Permite filtrar pelos utilizadores que alteraram ou realizaram a reserva

Requerimentos
especiais

Opções

Permite filtrar pelos requerimentos especiais da reserva
Situação: Permite filtrar pela Situação de pagamento do Serviço Estado:
Permite filtrar pelo Estado do Serviço
Modo trabalho: Permite filtrar por Modo de trabalho Outros: Permite filtrar
por outros parâmetros

O Histórico de serviços regista os detalhes dos serviços finalizados. A informação no ecrã inclui a
mesma que em Reservas além de toda a informação a seguir
TIPO SERVIÇO
Tipo Serviço

Categoria de serviço de acordo com a zona geográfica da finalização

Faturado

Em serviços de assinante, significa que o serviço já foi incluído na faturação ao assinante

Assinante

Em serviços de assinante, significa que o serviço já foi incluído nos pagamentos a frotas

Validado

É utilizado em rádio táxis que validam todos os serviços um por um. Os serviços que não
estejam validados podem não ser incluídos na faturação / pagamentos

Reclamado

É marcado quando um cliente realiza queixa sobre o serviço, para poder localizá-lo em
revisões posteriores

Esta secção regista os montantes do serviço. No caso de serviços de assinante:
• A coluna esquerda regista os montantes a pagar ao taxista.
• A coluna direita regista os montantes a cobrar ao cliente assinante
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EVENTOS DE SERVIÇO
ID

ID do Serviço

Data

Data e hora da alteração de estado

Estado

Estado da Viatura

Viatura

ID da Viatura

Motorista

ID e Frota do motorista

Se o serviço foi registado através de chamada telefónica, é possível reproduzir a chamada com
este botão.

O ícone mostra a duração da chamada. Se o telefonema teve vários segmentos, porque foi retida
ou transferida, a listagem permite selecionar qual dos vários segmentos quer reproduzir.
Podem consultar-se os diferentes serviços da listagem, avançando e retrocedendo com estes
botões.

RESERVA
Serviço

Número de serviço

ID Serviço original

ID do serviço quando foi reservado por primeira vez, sem modificações

Serviço de
procedência

Se o serviço provém de uma modificação de um serviço anterior, este campo
mostra o número de serviço original.
Pode navegar no serviço de procedência com a Seta Esquerda na barra inferior

Serviço destino

Se o serviço foi modificado e existe serviço de destino, este campo mostra o
número de serviço destino.
Pode navegar no serviço de destino com a Seta Direita na barra inferior

Estado

Estado do serviço

Utilizador reserva

Utilizador que registou o serviço

Montante taxímetro

Se o serviço foi realizado por taxímetro este campo tem o montante original do
taxímetro

Distância (metros)

Se o serviço foi realizado por taxímetro regista a distância

Utilizador despacho/
serviço

Utilizador que despachou o serviço

Modificado por

Utilizador que modificou o serviço
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DATAS
Data finalização serviço Data de finalização do serviço
Reserva

Data de reserva do serviço

Data despacho

Data na qual se despachou o serviço ao táxi

Ocupado

Hora na qual o táxi passou para Ocupado

Chegada à porta

Hora na qual o táxi selecionou o botão de Na Porta

Aviso

Hora na qual foi enviado o aviso ao cliente

Momento faturação

Data na qual foi gerada a faturação ao assinante

Momento pagamento Data na qual foi gerada o pagamento a frotas

7. CHAMADAS
Se o rádio táxi grava as chamadas, podem encontrar-se e reproduzir neste ecrã. A chamada é
reproduzida num telefone IP, de forma que para ouvir uma chamada é necessário estar registado
no sistema telefónico.
Os dados na listagem são:
CHAMADAS
Empresa

Empresa da chamada

Chamada

Número de chamada

Serviço
Tipo Chamada

Se a chamada está associada a um serviço, regista o número de serviço
Tipo de chamada. Selecionar da listagem para filtrar

Telefone - Recebido Telefone ao qual ligou o cliente
Telefone - Cliente
Inicio chamada
Espera

Número de telefone do cliente
Data / Hora ao início da chamada
Tempo de espera do cliente na fila, antes de falar com o operador

Conversa

Tempo de conversa entre o cliente e o operador

Extensão

Extensão que recebeu a chamada

Utilizador

Utilizador que recebeu a chamada

Se o serviço foi registado através de chamada telefónica, é possível reproduzir a
chamada com este botão.
Reproduzir conversa O botão mostra a duração da chamada. Se a chamada teve vários segmentos,
porque foi retida ou transferida, a listagem que aparece permite selecionar qual
dos vários segmentos quer reproduzir-se.

26

Autocoope – Cooperativa de Táxis de Lisboa, CRL

8. MAPA
ÖÖ Ir a Viatura-Mapa

As Ferramentas do mapa permitem selecionar entre diferentes cartografias de visualização
FERRAMENTAS MAPA
Cercalia: Cartografia TomTom por defeito
MapQuest: Mostra cartografia alternativa
OpenStreetMap: Mostra cartografia alternativa
Satellite: Visão satélite
Centrado automático/manual: Nalguns ecrãs onde se integra o mapa se usa
para centrar o foco para incluir todos os elementos (ponto de recolha, destino,
viatura, etc.)

Para alterar a vista do mapa, fazer click e arrastar sobre o mesmo; para alterar o nível de zoom
utilizar a roda do rato ou a ferramenta de zoom na parte superior esquerda.
O painel Seleção da direita permite escolher sobre quais táxis queremos obter a posição.

Os botões da parte superior do painel de seleção permitem escolher entre posições atuais ou o
histórico de posições. Também existe a opção de sobrecarregar o painel de seleção e a de voltar
ao menu principal de Alfa6. No painel de Última posição podem ser selecionadas as empresas sobre as quais queremos consultar a posição atual dos seus táxis.
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ÚLTIMA POSIÇÃO
Empresas
Escolher sobre qual frota consultar a posição dos táxis.
Podem selecionar/anular seleção todas as empresas.
Mostra o número de empresas

Viaturas

Pode fazer seguimento às viaturas em função do estado:
Desconectado / Livre / Na zona / Na paragem / Despachado /
Ocupado / Sancionado
Podem selecionar/anular seleção todos os estados
Mostra o número de viaturas
Pode selecionar o tipo de pictograma através do qual serão visualizados os táxis

Pisca quando se recebe uma nova posição
Para que tenham efeito estas seleções, é necessário premir “Aplicar
Seleção”

Ao premir o botão direito do rato numa das empresas da listagem aparece o seguinte menu:
MENU EMPRESA
Localiza a empresa selecionada no mapa
Localiza a viatura selecionada da listagem de viaturas disponíveis
da empresa
Mostra a zona da empresa selecionada
Oculta a zona da empresa selecionada
Mostra as paragens da empresa selecionada
Oculta as paragens da empresa selecionada
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Ao selecionar uma empresa da listagem, podem filtrar-se as viaturas mostradas pelos seus requerimentos.

Ao fazer click sobre os grupos de táxis, as paragens ou as zonas, disponibiliza-se a informação dos táxis
que formam os grupos, ou que estão perto das paragens ou zonas selecionadas. Os táxis são ordenados
pela hora na qual alterou o seu estado.
VIATURAS GRUPO, PARAGEM OU ZONA
Código do táxi
Motorista
Estado

Nome do motorista
Estado do táxi

Hora estado Hora na qual alterou o seu estado

O painel Opções permite selecionar opções de visualização comuns e que se actualizam automaticamente.
OPÇÕES
Mostra/oculta a posição dos táxis selecionados
Mostra/oculta o código do táxi em cada posição
Agrupa/separa táxis
Mostra/oculta os nomes das zonas
Mostra/oculta os nomes das paragens
Aplica diferentes cores por empresa (escolhidos previamente na configuração da empresa). São
visualizados nos números dos táxis e na listagem de empresas
Validade
posições

Mostra a última posição de cada táxi, sempre que não tenha passado mais tempo do que o
selecionado.
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ÖÖ Fazer click sobre um táxi para obter informação sobre a posição.
INFORMAÇÃO SOBRE A POSIÇÃO
Título

Nome, estado do táxi e hora da alteração de estado
Mostra a velocidade que tem a viatura
Número de satélites GPS que pode ver o terminal

Hora

Hora da posição

Hora alteração
de estado

Frase expressando o tempo passado desde a última alteração de estado

(ID do motorista) Número de identificação do motorista
Nome motorista
Carteira
Matrícula
Marca e modelo

O nome do motorista só pode mostrar-se se a empresa utiliza login de motorista
Nº de carteira do táxi
Matrícula do táxi
Marca e modelo do táxi

No painel de Posição histórica podem selecionar os táxis cuja posição queremos consultar, num
determinado período de tempo. Tanto o número de viaturas a mostrar como o período de tempo
estão limitados.
POSIÇÃO HISTÓRICA
Empresas

Escolher sobre qual frota consultar a posição dos táxis.
Mostra o número de empresas
Permite filtrar por viatura na empresa selecionada
Apagar filtro sem apagar a seleção de viatura realizada

Pode filtrar-se por data e hora de início e final
Para que tenham efeito estas seleções, é necessário premir “Aplicar
Seleção “
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Ao premir no botão direito do rato numa das empresas da listagem, emerge o mesmo menu que no
painel de Última posição. Ao selecionar uma empresa da listagem, pode filtrar-se a viatura a mostrar.

O painel Opções disponibiliza as mesmas características que o painel de Últimas posições, menos a opção de Validade posições.

Na parte inferior do mapa encontra-se uma barra de reprodução e as seguintes opções:

BARRA DE REPRODUÇÃO
Posição do tempo e data que se está a reproduzir
Ao virar, mostra que estão a carregar-se as posições a mostrar
Tempo e data que se está a reproduzir
Seleção de velocidade de reprodução
Botão para iniciar a reprodução
Botão para deter a reprodução
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Fazer click sobre um táxi para obter informação sobre a posição.
INFORMAÇÃO SOBRE A POSIÇÃO
Título

Nome, estado do táxi e hora da alteração de estado
Mostra a velocidade que tem a viatura
Número de satélites GPS que pode ver o terminal

Hora

Hora da posição

CÓDIGO COR ESTADO DO TÁXI
Desconectado

A última posição foi enviada quando o táxi estava desconectado/desligado.

Livre

Livre mas não situado na zona

Na zona

Livre e situado na zona

Na paragem

Táxi na paragem

Despachado

O táxi recebeu um serviço e dirige-se ao ponto de recolha

Ocupado

Ocupado

Sancionado

Táxi Sancionado

Aqui mostra-se também o número de táxis selecionados para visualização que se encontram em
cada um dos estados
VELOCIDADE E MORADA DO TÁXI
Sem seta

Velocidade de 0 km/h

1 seta

Velocidade inferior a 40 km/h

2 setas

Velocidade entre 40 e 80 km/h

3 setas

Velocidade superior a 80 km/h

A direção da seta indica a direção na qual circula o táxi.
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9. LISTAGENS
Todas as listagens em Alfa 6 apresentam características comuns
FERRAMENTAS LISTAGENS
Número de registos por página
Adicionar um elemento à listagem
Só se mostra no caso de ser possível adicionar um
Atualizar listagem. Útil em certos casos nos quais não se atualiza de
forma automática.
Clicar em qualquer título da listagem para ordená-la segundo esse
campo. Pode selecionar ordem crescente ou decrescente
Todas as listagens têm um selector de campos com o qual se
podem ocultar campos da visualização

Nos campos numéricos podem utilizar-se os seguintes operadores:
OPERADORES LISTAGENS
=

Igual a

>

Maior que

>=

Maior ou igual que

<

Menor que

<=

Menor ou igual que

<>

Diferente de

Nos campos alfanuméricos podem utilizar-se os seguintes operadores:
OPERADORES LISTAGENS
%xxx

Acabado em xxx

xxx$

Acabado em xxx

xxx%

Começa por xxx

^xxx

Começa por xxx

xxx|yyy

Contém xxx ou yyy

[^xxx]

Não contém xxx
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10. MENSAGENS
No canto superior direito aparece um ícone para enviar mensagens

Podem enviar-se mensagens aos seguintes destinatários:
MENSAGENS DESTINATÁRIOS
Empresa

Selecionar a empresa da listagem

Utilizador

Envia uma mensagem para um ou vários dos operadores conectados. Selecionar os
seus nomes da listagem.

Telemóvel

Envia uma mensagem para um ou vários táxis. Selecionar os códigos dos táxis da
listagem.

0

Envia a mensagem para todos os táxis localizados numa zona ou zonas selecionadas

A mensagem pode escrever-se “Observações” ou utilizar os botões com textos pré-configurados.
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O atendimento telefónico deve transmitir uma imagem
profissional, de eficácia e capacidade de organização,
pelo que, requer um elevado nível de responsabilidade
e profissionalismo
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