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SOLUÇÕES & SERVIÇOS

2

SISTEMAS
PACK LOCATOR

Soluções em
Automação na Movimentação de volumes em Terminais
de Cargas para Transportadoras, Embarcadores e
Operadores Logísticos

PACK LOCATOR
Funcionalidades da Aplicação “Pack Locator”,
Controle de Terminais de Carga com coletores de dados
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Módulo de Recebimento de Coleta
• Requisitos:
• Coletor de dados com Wireless

• Funcionamento:
• Deve ser informada a placa do veículo que será

descarregado.
• Após isso, será listado, através de consulta no
TMS, o manifesto de coleta aberto para o veículo.
• Se existirem mais de um manifesto aberto, os mesmo

serão exibidos na tela do dispositivo móvel para que o
operador possa selecionar o manifesto que será
utilizado.
• Caso exista apenas um manifesto aberto para o
veículo, o mesmo será selecionado automaticamente e
o processo se iniciará solicitando que seja realizada a
leitura da(s) etiqueta(s) dos volumes.
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Módulo de Recebimento de Coleta
Funcionamento:
• O operador terá de fazer a leitura de todos as etiquetas
•

•

•

•

•

dos volumes do veículo, por meio do coletor de dados.
O sistema Pack Locator fará a consistência da leitura de
cada um dos volumes, verificando se os mesmo
pertencem ao manifesto e se já foram descarregados ou
não.
Caso o volume(s) já tenha sido descarregado(s)
aparecerá a mensagem “O volume ‘numero do volume’ já
foi descarregado” caso contrário aparecerá a mensagem
“O volume ‘número do volume’ foi descarregado”.
Antes da conclusão do descarregamento de volumes, ao
clicar no botão “Finalizar”, o sistema fará a validação se
todos os volumes e se foram conferidos corretamente.
Se houver alguma divergência, será habilitada tela
exibindo as pendencias e a seguinte mensagem:
“Ocorreram faltas no recebimento de coleta”.
Sistema permitira que seja finalizado o recebimento com
pendencias desde que seja inserido o login e senha do
supervisor, os dados de finalização serão gravados e
disponibilizados através de relatório
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Módulo de Carregamento de Transferência
Funcionamento:
• Deve ser informada a placa do veículo que será

descarregado.
• Após isso, será listado, através de consulta no TMS, o
pré-manifesto aberto para o veículo informado.
• Se existir mais de um pré-manifesto aberto, os mesmo
serão exibidos na tela do dispositivo móvel para que o
operador possa selecionar o que será utilizado.
• Caso exista apenas um pré-manifesto aberto para o
veículo, o mesmo será selecionado automaticamente e
o processo se iniciará solicitando que seja realizada a
leitura da(s) etiqueta(s) dos volumes.
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Módulo de Carregamento de Transferência
Funcionamento:
• O operador terá de fazer a leitura de todos as

•

•

•

•

etiquetas dos volumes, contidos no veículo, por
meio do coletor de dados
O sistema Pack Locator fará a consistência de
cada um dos volumes, verificando se os mesmo
pertencem ao pré-manifesto.
Antes da conclusão do carregamento dos volumes,
ao clicar no botão “Finalizar”, o sistema fará a
validação se todos os volumes e se foram
conferidos corretamente.
Se houver alguma divergência, será habilitada tela
exibindo as pendencias e a seguinte mensagem:
“Ocorreram faltas no carregamento de
transferência”.
Sistema permitira que seja finalizado o
carregamento com pendencias desde que seja
inserido o login e senha do supervisor, os dados de
finalização serão gravados e disponibilizados
através de relatório
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Módulo de Recebimento de Transferência
Funcionamento:
• Deve ser informada a placa do veículo que será

descarregado.
• Após isso, será listado, através de consulta no TMS,
o manifesto aberto para o veículo informado
anteriormente.
• Se existir mais de um manifesto aberto, os mesmo
serão exibidos na tela do dispositivo móvel para que o
operador possa selecionar o que será utilizado.
• Caso exista apenas um manifesto aberto para o
veículo, o mesmo será selecionado automaticamente
e o processo se iniciará solicitando que seja realizada
a leitura da(s) etiqueta(s) dos volumes.

9

Módulo de Recebimento de Transferência
Funcionamento:
• O operador terá de fazer a leitura de todos as etiquetas
•

•

•

•

dos volumes, contidos no veículo, por meio do scanner.
O sistema Pack Locator fará a consistência de cada
um dos volumes, verificando se os mesmo pertencem
ao manifesto.
Antes da conclusão do descarregamento de volumes,
ao clicar no botão “Finalizar”, o sistema fará a
validação se todos os volumes e se foram conferidos
corretamente.
Se houver alguma divergência, será habilitada tela
exibindo as pendencias e a seguinte mensagem:
“Ocorreram faltas ou sobras no recebimento de
transferência”, listara os documentos e volumes no
modulo de divergências.
Sistema permitira que seja finalizado o recebimento
com pendencias desde que seja inserido o login e
senha do supervisor, os dados de finalização serão
gravados e disponibilizados através de relatório
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Módulo de Carregamento de Entrega
Funcionamento:
• Deve ser informada a placa do veículo que será

carregado.
• Após isso será listado, através de consulta no TMS,
o pré-manifesto aberto para o veículo informado.
• Se existir mais de um pré-manifesto aberto, os
mesmo serão exibidos na tela do dispositivo móvel
para que o operador possa selecionar o que será
utilizado.
• Caso exista apenas um pré-manifesto aberto para o
veículo, o mesmo será selecionado
automaticamente e o processo se iniciará
solicitando que seja realizada a leitura da(s)
etiqueta(s) dos volumes.
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Módulo de Carregamento de Entrega
Funcionamento:
•
•

•

•
•

•

O operador terá de fazer a leitura de todos as etiquetas dos
volumes, contidos no veículo, por meio do coletor de dados.
O sistema Pack Client fará a consistência de cada um dos
volumes, verificando se os mesmo pertencem ao prémanifesto.
Antes da conclusão do carregamento dos volumes, ao clicar
no botão “Finalizar”, o sistema fará a validação se todos os
volumes foram conferidos corretamente.
Caso não, aparecerá tela exibindo as pendencias.
Se desejar finalizar o modulo assim deve-se clicar no botão
“X”, localizado no canto superior à direita. Nesse caso o prémanifesto continuará aberto, não contendo nenhum
manifesto vinculado e será solicitada a senha do supervisor.
Se não houver pendencias, o processo de finalização
continuará e todas as notas, cujos volumes foram coletados,
serão vinculadas a um manifesto. Nesse caso o prémanifesto será fechado automaticamente e será solicitada a
senha do supervisor.
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Módulo de Baixa de Entrega
Funcionamento:
•
•

•

•

Deve ser informada a placa do veículo que será
descarregado.
Após isso, será listado, através de consulta no TMS,
o manifesto aberto para o veículo informado
anteriormente.
Se existir mais de um manifesto aberto, os mesmo
serão exibidos na tela do dispositivo móvel para que o
operador possa selecionar o que será utilizado.
Caso exista apenas um manifesto aberto para o
veículo, o mesmo será selecionado automaticamente
e o processo se iniciará exibindo uma lista de notas
fiscais cujas entregas não foram realizadas.
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Módulo de Baixa de Entrega
Funcionamento:
•

•
•
•

•
•

•

O operador, então, deverá informar para cada uma das notas
qual o motivo da não entrega. São essas as ocorrências que
serão inseridas no TMS.
O operador terá de fazer a leitura de todas as etiquetas dos
volumes, que retornaram, por meio do scanner.
A solução fará a consistência de cada um dos volumes,
verificando se os mesmo pertencem ao manifesto.
Antes da conclusão do carregamento de volumes, ao clicar no
botão “Finalizar”, o sistema fará a validação se todos os
volumes foram conferidos corretamente.
Caso não, aparecerá uma tela exibindo as pendencias.
Se desejar finalizar mesmo assim deve-se clicar no botão “X”,
localizado no canto superior à direita. Nesse caso será
solicitada a senha do supervisor.
No processo de finalização é que se dará a inserção das
ocorrências no TMS.
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Módulo de Conferências de Armazém
Funcionamento:
•
•

•

Seleciona função no menu seleciona qual modo de
conferencia ira realizar.
No módulo de Cargas Recebidas poderão ser
selecionados 2 filtros por volumes ou por documento
CTe.
É possível visualizar as pendências da conferência
(Documentos não lidos, Volumes não lidos ou
Documento/Volumes não lidos)
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Módulo de Controle de Pendencias
Funcionamento:
•
•

•
•

Seleciona função no menu escolhe qual modo de
conferencia ira realizar.
No módulo de Controle de Pendencias poderão ser
selecionados 2 filtros pendencia em status de entrada ou
já liberadas para saída.
De acordo com o procedimento escolhido é solicitado a
leitura dos documentos e dos volumes que entrarão ou
sairão do controle de pendência. Ao ler um documento
no controle de ENTRADA NA PENDÊNCIA é verificado
se este documento esta com status de pendência. No
controle de SAÍDA DA PENDÊNCIA é verificado se as
pendências do documento foram eliminadas. Após a
leitura dos documentos, tanto na ENTRADA como na
SAÍDA, é solicitado a leitura dos volumes
correspondentes aos documentos lidos

PACK CLIENT
Funcionalidades do Módulo de Relatórios
Controle de movimentação de volumes.
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Gerenciamento de Informações/ Monitor Iniciar
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SOLUÇÕES & SERVIÇOS
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