
Apresentação do Software Reserva de Carregamento

 O MR-Agendador é um sistema online de gestão de carregamento, que tem 
como objetivo gerenciar organizar o horário de carregamento da empresa e 
eliminar grandes filas de espera dos caminhoneiros, prover acesso à informação 
em tempo real, visando facilitar o controle e a otimização dos recursos.

 No painel de controle você poderá acompanhar as reservas ativas, abrir uma 
nova reserva, gerenciar as reservas, e principalmente, poderá contar com 
dashboards para facilitar o acompanhamento das cargas bem como a tomada 
de decisões.

 Todas as reservas serão gerenciadas pelo MR-Agendador, e, poderão ser 
enviadas para você através SMS - para que você possa acompanhar o processo 
mesmo quando estiver offline - ou por email - para que você possa ver ao final 
do dia um resumo diário das cargas.



 Vantagens
 Eliminação de reclamações por parte dos clientes;

 Controle prévio da fluxo de carregamento;

 Controle da capacidade de carregamento;

 Gerenciar os horários de carregamento;

 Organizar Docas para diminuir a espera;

 Controlar a entrada e saída de veículos;

 Adicionar itens do pedido no carregamento direto do ERP;

 Melhoria da produtividade;

 Vantagem competitiva;

 Fácil e rápida customização;

 Agilidade na implantação;

 Interface simples e intuitiva;

Agendamento de Docas



Agendamento de Docas

 Apresentação do Software Reserva de Carregamento
 Gestão de Veículos dentro da planta

 Funcionalidades Usuário Cliente

 Funcionalidades Usuário Portaria

 Possibilidade de Parametrizações

 Clientes Atuais

 Modelo de Comercialização



 Como pode ser  Gerenciado ? 
 Por Painéis, Dashboards e Relatórios

 Doca

 Portaria

 Administração 

 Operação Interna ? 
 Painel Portaria – on-line ( tipo Painel Aeroporto )

 Painel Logística – on-line ( tipo Painel Aeroporto )

 Painel Controle Portaria 

 Operacional Cliente ?
 Cliente faz suas reservas e gerencia Histórico

Gerenciamento



 Parametrização ( Administrador )

 Plantas

 Facilidade na criação das Plantas de Expedição ou Recebimento;

 Formulário de Reservas

 Opção de campos extras no formulário de reserva

 Regras de Reserva

 Facilidade na criação dos usuários do Sistema:

 Clientes ( Vendedores, Fornecedor)

 Portaria

 Logística de cada local

 Ocorrências

 Cadastro de Ocorrências

Características



 Calendário reserva

 Criação da Docas

 Criação do Calendário

 Reservas ( visão Cliente e visão Gestão )

 Configuração grade horária com recursos e capacidade (volume )

 Atende operações CIF/ FOB/ FOB digirido

 Reservas estratégica de horários para uso próprio

 Reserva de horários em nome de Cliente

 Cancelamento de Reservas 

Características



Ciclo Carregamento

Empresa

3. Programação da Produção

Início do Ciclo

1. Orçamento/ Entrada do Pedido

2. Verificação Credito e

Disponibilidade do Estoque

4. Liberação do Pedido

5. Monta Carga

6. Agenda Transporte 
CIF OU FOB DIRIGIDO  e

FOB –> COM CLIENTE

Ciclo Logística



Ciclo Logística - Cliente
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Ciclo Carregamento
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Ciclo Carregamento
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Ciclo Carregamento

Empresa

3. Programação da Produção

Início do CicloFinal do Ciclo

1. Orçamento/ Entrada do Pedido

2. Verificação Credito e

Disponibilidade do Estoque

4. Liberação do Pedido

5. Monta Carga

8. Recepção do Transporte 6. Agenda Transporte 
CIF OU FOB DIRIGIDO  e

FOB –> COM CLIENTE

Ciclo Logística

10. Paineis

7. Executa Separação

9. Liberação para a Doca



Ciclo Logística



Ciclo Logística



Aplicação – Modelos de Gráficos / Indicadores
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Ciclo Carregamento
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Ciclo Carregamento
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Apresentação do Sistema



Sistemas WEB  ( Produtos )
 Reserva de Carregamento

 Organizar o horário de carregamento da empresa e eliminar grandes filas de espera 
dos caminhoneiros que irão retirar as cargas, gerencia horários e controla a entrada 
e saída dos veículos

 Mini-CRM – VEXPRESS
 “Lead-Machine” Facilidade  para gerenciar oportunidades e fazer o seu follow-up, 

simples de usar, gerenciando o relacionamento com seus clientes existentes e novos, 
com facilidade de busca de históricos desse relacionamento , 

 Relatório de Despesas
 Gerenciar adiantamentos financeiros e relatórios para reembolsos de despesas de 

forma rápida e eficaz, integrado ao Painel WF Aprovação Eletrônica, com 
acompanhamento total do processo.

 Painel WorkFlow- Aprovação
 Concentração de todos os tipos de aprovações de documentos da Empresa. Caixa de 

entrada, com Solicitação de esclarecimento, Aprovar ou não, visualiza histórico.

MRConsulting – Apresentação – Produtos disponiveis



MRConsulting - Apresentação

Ferramentas utilizadas:

 Photoshop

 PHP

 ASP

 HTML5 

 CSS 

 Javascript

 Jquery

 Jqgrid

 Yii

Banco de dados:

 MySQL

 PostgreSQL



Clientes

Prospects



Forma de Distribuição e Comercialização do licenciamento do software é por modelo 
SAAS.

A implementação de software neste modelo é por isso muito mais rápida. Para começar 
a utilizar os produtos da MRConsulting é necessário apenas de um computador com 
ligação à Internet.

Modelos de cobrança 
O valor recorrente mensal, proporcional ao número de licenças utilizadas.

Licenciamento - SAAS



O que é o modelo Software-as-a-Service (SaaS)

O modelo SaaS permite que se possa utilizar software através do pagamento de uma 
subscrição ou taxa por utilização. 

Ao contrário do cenário habitual, este modelo não requer a aquisição de servidores e 
licenciamento de software servidor. Desta forma, o cliente que utiliza software num 
modelo SaaS necessita apenas de uma ligação à Internet. 

Os seus dados ficam portanto guardados em servidores redundantes e seguros, com 
uma alta taxa de disponibilidade (99,9%).

O que é SAAS



Baixo custo total de posse (Total Cost of Ownership). O fato de não existir 
necessidade de se adquirirem servidores e licenças de software faz com que os 
custos operacionais com a utilização da aplicação sejam extremamente baixos.
Com isso, este modelo é muito interessante do ponto de vista financeiro, na 
medida em que:

Não exige que o cliente crie uma estrutura
Não é necessário comprar hardware para servidor
Não é necessário realizar manutenção em servidor
Não paga consumo elétrico da infraestrutura que suporta a solução
Não é necessário comprar licenças Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, software de 
backups, antivírus...
Não exige que o cliente capacite os profissionais para manter o sistema funcionando, permitindo que 
ela se foque no seu negócio
Permite uma abordagem gradual de implantação, podendo começar com poucas licenças e expandir 
conforme tiver um retorno positivo do seu investimentos, reduzindo os riscos e o tempo.
Permite aumentar ou reduzir as licenças ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do 
negócio
A implantação pode ser feita com pouca dependência das equipes de TI da empresa, não disputando 
prioridade com outros sistemas e podendo reduzir os tempos de implantação
As aplicações são integráveis (a integração com a infraestrutura da companhia acontece facilmente)
Possibilidade de Aplicações com workflow mais complexo e capacidades de gerenciamento processual 
específicas

Vantagens do SAAS



HOSPEDAGEM APLICATIVOS
Os serviços de hospedagem da MRConsulting são hospedados no DataCenter da KingHost, 
com estrutura própria, junto as maiores operadoras de BackBone do pais TIM/INTELIG e 
Global Crossing (LEVEL 3) além de conexões com a GVT, CTBC, VIRTUA São Paulo, VIRTUA 
Porto Alegre, RNP, PTT-SP, PTT-Curitiba e PTT-RS.

A Intelig possui a rede de fibra-ótica mais bem equipada do país, equipamentos de borda de 
última geração e pontos de presença em todas as capitais do Brasil, oferecendo uma 
excelência de qualidade inimaginável. Com um total de links em fibra-ótica de 6 Gbits.

Outros provedores, como CTBC, Tivit, USP, Unicamp, Alog, GVT, Flys, Neovia, America-Net e 
até o Google também estão ligados ao mesmo circuito. A ativação do link com o PTT-Metro de 
São Paulo traz grandes benefícios para os usuários de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
que acessam sites hospedados na KingHost, como grande aumento na velocidade de acesso, 
uma vez que estamos diretamente conectados aos provedores citados, sem intermediários.

Servidores com grande capacidade de processamento e discos de alta velocidade garantem 
qualidade, continuidade e ininterruptividade aos serviços prestados.

DataCenter MRCONSULTING

http://sp.ptt.br/
http://pr.ptt.br/
http://rs.ptt.br/


A KingHost é referência em Hospedagem de Sites no Brasil.
Datacenter com climatização controlada eletronicamente.
Datacenter com sistema anti-incêndio com gás FM200.
Datacenter com conexão direta ao backbone TIM/Intelig com Fibra Óptica de 2 Gbits.
Datacenter com conexão direta ao backbone Global Crossing (Level3) com Fibra Óptica de 1gb.

Datacenter com conexão via Anel Óptico de 1 Gigabit com o PTT-RS.
Datacenter com conexão em MPLS de 1 Gigabit com o PTT-SP.
Datacenter com conexão em MPLS de 100 Mbits com o PTT-PR (Curitiba e Londrina).
Datacenter com ASN (Autonomous System Number - Autonomous System é o conjunto de 
rede com a mesma política de roteamento) próprio: AS28299
Datacenter com gerador exclusivo e nobreaks suficientes para segurar quedas de até 96 
horas seguidas.
Datacenter com roteadores e switches segmentados, estrutura de acesso a dados tolerante 
a falhas.
Dperando com equipamentos de redes Dell e Extreme Networks X450a. Servidores Dell e Intel.

Storages Equallogic. 
Cabeamento estruturado em Cat 6 (ISO Classe E) e 
Fibra Óptica Multimodo entre racks.

DataCenter MRCONSULTING

http://www.equallogic.com/
http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_cabeamento_para_gigabit_ethernet


DataCenter
A KingHost opera 33 racks dentro do datacenter da TIM/Intelig, em Porto Alegre. 
Diretamente conectado a diversos backbones via fibra óptica de 6 Gbits, através de redes 
interconectadas em forma de anel. Além de conexões com o PTT/RS, PTT/SP, PTT/PR e áreas 
adicionais na Global Crossing (Level3) visando expansão das atividades de CDN (content 
delivery network). Garantindo total redundância nas conexões e maior velocidade nos links de 
acesso.

Disater Recovery 
Racks adicionais em Cotia/SP e Curitiba/PR fazem parte do planejamento de disaster 
recovery (recuperação de desastres naturais) da KingHost.

SLA SERVIÇO 
Manter o “serviço” hospedado no ar durante 99,6% do tempo com base no mês vigente do 
serviço.

Backup/Restore
Diário, com período de retenção de 7 dias (Restauração: SLA de 24 horas) 

DataCenter MRCONSULTING



Clientes



MR Assessoria e Consultoria em Informática Ltda.

Sede
Rua Padre Bruno Ricco,00471
São Paulo-SP

Escritório
Avenida Nove de Julho, 322 SL 46
Atibaia-SP - 12940-580  tel.  011- 4412.9315

Tel: (11) 9606-4580
E-mail: mario.rodrigues@mrconsulting.com.br
www.mrconsulting.com.br

www.mrapp.com.br

Obrigado pela atenção!!!

Contato

http://www.mrconsulting.com.br/
http://www.mrconsulting.com.br/

