G-Express
Agendamento e Visibilidade na Recepção de Veículos de Cargas em Terminais
Historicamente, nas operações de recebimento de veículos de carga em terminais portuários, a
alternância entre longas filas e períodos de ociosidade transforma o gate em um ponto cego
logístico, trazendo sérias implicações a todos os envolvidos nesse elo da cadeia de transporte.
A impossibilidade do planejamento do uso de equipamentos de movimentação de cargas, o excesso
de horas-extras trabalhadas, a falta de visibilidade e a deficiência no atendimento ao cliente,
conseqüências do “ponto cego”, acarretam perdas financeiras incompatíveis com a austeridade e
demanda por eficiência que os tempos atuais exigem.

O Agendamento de Horários para Recepção de Veículos de Carga

G-Express

Um sistema com finalidade de agendar a recepção de veículos de carga requer intensa integração
eletrônica entre os participantes do processo: transportadores, agências de carga, importadores,
exportadores e seus prepostos, além de diversos setores do terminal. No passado, projetos dessa
natureza eram excessivamente longos e resultavam em sistemas complexos de manutenção
permanente.
O modelo sob demanda, no qual sistemas são oferecidos 100% via Internet e com pagamento
proporcional à sua utilização, transformou o modo como projetos de tecnologia são implantados, e
como podem ser mensurados. Permite a ativação em fases de um portal já operacional, com prazos
e custos mais reduzidos do que qualquer alternativa existente.

Benefícios
Redução de horas extras.
Melhor aproveitamento da mão-deobra.

G-Express
É uma aplicação 100% via internet que permite o agendamento prévio de veículos, desistência de
vistoria aduaneira com assinatura eletrônica, envio automático de presença de carga e
cadastramento de notas fiscais de contêineres de exportação. Permite, ainda, o planejamento
prévio da operação, bem como a apuração de seus resultados.

Redução do investimento em
equipamentos.
Redução dos custos de manutenção.
Medição do desempenho.
Maior throughput de contêiners no
terminal.
Programa de computador sob
demanda, nada a adiquirir.

Algumas funcionalidades do Aplicativo G-Express:
Agendamento de toda a entrega e recebimento de contêineres.
Gerenciamento de toda a movimentação de carregamento e descarregamento de caminhões no
terminal.
Digitação de documentos via internet, antecipadamente pelo transportador.
Automação do processo de desistência de vistoria para cargas avariadas.
Planejamento do gate em função de horários e disponibilidade de recursos.
Monitoramento online das etapas da recepção/entrega.
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