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O TRANSPORTE FÁCIL 1.0  foi desenvolvido em 2010 com a finalidade de gerir 
os custos com a frota de veículos do transporte escolar e também gerenciar os 
recebíveis pelo serviço prestado. Com estruturas modulares simples e funcionais, 
procuramos agregar na ficha do veiculo, todas as informações de abastecimentos 
e manutenções preventivas e corretivas realizadas, bem como o gerenciamento 
de toda a vida financeira do veiculo, como parcelas de 
seguros/licenciamentos/ipva ou financiamento do veículo. 
 
 
MÓDULOS DO SISTEMA – OPERACIONAL DA FROTA  
 

• Cadastro de veículos 
• Cadastro de motoristas 
• Cadastro de centros de custos 
• Cadastro de usuários do sistema 
• Cadastro de fornecedores 
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• Cadastro de peças e serviços  para controle de estoque 
• Registro de abastecimentos realizados com registro de KMs percorridos 
• Registro e agenda de manutenções corretivas e preventivas 
• Registro de multas (por veículo ou por condutor) 
• Controle de pontuação em CNH´s 
• Registro de entradas e saídas de produtos e serviços do estoque 
• Emissão de ordem de serviços para fornecedores de serviços ou peças 
• Agenda diária de obrigações financeiras e de manutenções a serem feitas 
• Agenda, baixa e remanejamento de eventos da agenda 
 
FINANCEIRO E ROTINAS DO TRANSPORTE ESCOLAR  
 

• Movimento do caixa 
• Controle de contas a pagar e receber 
• Controle de talonários de cheques 
• Controle de cheques emitidos 
• Cadastro das instituições de ensino atendido pela VAN 
• Cadastro de pais e tutores 
• Cadastro de alunos a serem transportados 
• Gerador de mensalidades  
• Módulo recebedor de mensalidades (em dia ou vencidos e a vencer) 
• Central de cobrança (envio de avisos de cobrança) 
• Emissão do carnê de pagamentos 
• Emissão do Contrato de prestação de serviços 

 
 RELATÓRIOS:  
 

• Listagem de veículos – simples 
• Listagem de veículos – completa 
• Listagem de motoristas – simples 
• Listagem de motoristas – completa 
• Listagem de multas por veículos 
• Listagem de multas por motoristas 
• Listagem de multas em aberto 
• Listagem de multas quitadas 
• Listagem de abastecimentos – por veiculo 
• Listagem de abastecimentos – completa 
• Listagem de manutenções – por veiculo 
• Listagem de manutenções – completa 
• Listagem de manutenções em aberto 
• Listagem de manutenções concluídas 
• Listagem de obrigações financeiras com o veiculo – completa 
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• Listagem de obrigações financeiras com o veiculo – em aberto 
• Listagem de obrigações financeiras com o veiculo – quitadas 
• Listagem de veículos com IPVA em atraso 
• Listagem de veículos com LICENCIAMENTO em atraso 
• Listagem de multas em aberto 
• Listagem de multas quitadas 
• Listagem de motoristas com CNHS vencidas 
• Listagem de fornecedores – simples 
• Listagem de fornecedores – completo 
• Listagem de peças e serviços (estoque) - completa 
• Listagem de pelas e serviços (estoque) – simples 
• Listagem para contagem do estoque 
• Listagem de clientes – simples 
• Listagem de clientes – completa 
• Listagens de contas a pagar em aberto e quitadas 
• Listagem de contas a receber em aberto e recebidas 
• Listagem de talonários de cheques 
• Movimento do caixa do dia ou por período 
• Listagem de cheques emitidos 
• Ordem de serviços para fornecedores de peças ou serviços 
• Ficha financeira do cliente 
• Cadastro dos alunos e seus tutores responsáveis pelo pgto 
• Lista de transportados por veículo transportador (VAN) 
• Grade de itinerário (por instituição / por endereço do transportado) 
• Cartas de cobrança por mensalidades em atraso (3 modelos) 
• Contrato de prestação de serviços 
• Recibo por mensalidades recebidas 
• Mapa de mensalidades vencidas 
• Mapa de mensalidades recebidas 
• Mapa de mensalidades à vencer 
• Clientes com 1º aviso de cobrança emitido 
• Clientes com 2º aviso de cobrança emitido 
• Clientes com 3º aviso de cobrança emitido 
• Clientes com notificação judicial emitida 

 
UTILITÁRIOS 
 

• Agenda diária 
• Suporte remoto 
• Gerador de BKP 
• Relógio  
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• Calendário 
• Zerador do sistema (estado de fábrica) 

 
BASE DE DADOS UTILIZADA  
 
O aplicativo utiliza-se banco de dados nativo da linguagem com pesquisa em SQL. 
 
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO  
 
Utilizamos a linguagem de desenvolvimento VISUAL STUDIO da empresa 
Microsoft em todos os nossos sistemas por ser rápida e versátil no 
desenvolvimento. 
 
COMPATIBILIDADE  
 
O sistema roda em todas as plataformas Windows, desde a 
98/ME/2000/2000/2003 Server / XP/ VISTA/W7/W8/W10). Roda em rede e é multi-
usuarios. 
 
SUPORTE TÉCNICO 
 
O suporte técnico é fornecido via telefones fixo e celulares no horário comercial e 
24 horas no email. Utilizamos também de aplicativos de acesso remoto, fornecido 
GRATUITAMENTE para  o cliente, onde, através deste aplicativo, nossos 
atendentes “entram” no computador do cliente mediante senha e login de acesso 
fornecido pelo cliente e fornecem o suporte ON-LINE, como se estivessem na 
frente do micro do cliente. Feito o suporte, a conexão é encerrada e o cliente 
visualiza tudo o que foi feito no micro em tempo real. 
 
Diante do acima apresentado, informamos que o TRANSPORTE FÁCIL 1.0  é a 
ferramenta ideal para o controle e gerenciamento do transporte escolar, sendo o 
melhor custo x beneficio em sistemas do gênero. 
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