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SOLUÇÕES & SERVIÇOS
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Soluções em 

Automação de Identificação de Coletas/Entregas em

Transportadoras, Embarcadores e Operadores Logísticos

SISTEMAS
PACK OUT DOOR 



PACK OUT DOOR
“Pack Outdoor” 

Módulo para Identificação e Carregamento de Volumes Remotamente 



Módulo de Impressão Remota

Requisitos:
• Coletor de dados com GPRS

• Impressora portátil com bluetooth

Funcionamento:
• Solução consulta base do TMS para validação do código do 

documento. (todos os XMLs dos documentos e volumes que 
serão coletados/identificados deverão estar na base do TMS 
ates do inicio do processo.

• Solução disponibiliza filtro de acordo com a operação de 
coleta

• Quando estiver selecionada a opção “DANFE/ETIQUETA 
EXTERNA” o coletor será ativado possibilitando a leitura dos 
códigos dos documentos

• Quando estiver selecionada a opção “NOTA FISCAL” será 
permitida apenas a digitação das informações necessárias 
(NOTA FISCAL, SERIE e CNPJ).

• Antes de gerar e imprimir a etiqueta, é necessário clicar no 
botão “LEITURA”.

• Para sair do módulo é necessário clicar no botão “FINALIZAR” 
ou no “X” no canto superior direito.
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Módulo de Impressão Remota

• Requisitos
• Coletor de dados com GPRS

• Impressora portátil com bluetooth

Funcionamento:
• Na tela inicial há a opção “VISUALIZAR VOLUMES”. 

Quando essa opção estiver selecionada e for feita a 
leitura da etiqueta, DANFE ou a digitação da NOTA 
FISCAL, SERIE e CNPJ aparecerá a tela ao lado 
(TELA DE IMPRESSÃO), contendo algumas 
informações da nota fiscal e uma lista com todos os 
volumes que contém.

• A opção “SELECIONAR TODOS”, sempre virá 
flegada, selecionando assim, todos os volumes da 
nota fiscal, que forem listados. Nesse caso, se 
clicado no botão “IMPRIMIR”, todos os volumes 
terão uma etiqueta gerada e impressa. Caso 
contrário, apenas o volume que estiver marcado é 
que terá uma etiqueta gerada e impressa.

5



Módulo de Impressão/Coleta

Funcionamento:
• Após leitura da etiqueta ou DANFE, se a nota fiscal tiver 

mais do que 1 volume, aparecerá a (TELA DE 

IMPRESSÃO);

• No filtro “SELECIONAR TODOS” e a de “IMPRIMIR E 

CARREGAR” se estiverem marcadas, todas as 

etiquetas, dos volumes listados, serão impressas e o 

carregamento da coleta será feito com sucesso.

• Se for necessário imprimir a etiqueta de um volume 

específico, a opção “SELECIONAR TODOS” deve 

estar desmarcada. E deverá ser selecionado o 

volume a ser impresso.

• Se a nota fiscal tiver apenas 1 volume, esse terá uma 

etiqueta gerada e impressa, sem a necessidade de 

mostrar a “TELA DE IMPRESSÃO” ao lado, ou de 

clicar no botão “IMPRIMIR”.
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Modelo Etiqueta Impressa pelo Pack Out Door
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Funcionamento:

• Solução Imprime etiquetas com os seguintes dados:

• Rota

• Documento NF/Pedido

• Remetente 

• Destinatário

• Numero do volume
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Funcionamento:

• Pode-se usar a etiqueta do cliente  desde 

que contenham os seguintes dados:

• Numero da NF

• Numero do Pedido

• Numero total de volumes

• Numero do volume

Modelo Etiqueta Gerada pelo Cliente



Módulo de Coleta Remota

Requisitos:
• Coletor de dados com GPRS.

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

• Após isso, será retornado, através de consulta ao 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 Coleta
Funcionamento:
• O operador devera fazer a leitura de os volumes que 

serão coletados

• A solução fará a consistência de cada um dos volumes, 
verificando se os mesmos pertencem ao manifesto e se 
já foram carregados ou não. 

• Caso o volume(s) já tenha sido embarcado 
aparecerá a mensagem “O volume ‘numero do 
volume’ já foi carregado”

• Antes da finalização do carregamento de volumes, 
ao clicar no botão “FINALIZAR”, o sistema fará a 
validação se todos os volumes foram conferidos 
corretamente. 

• Se houver divergencias aparecerá uma tela exibindo 
as pendencias e, a seguinte mensagem: “Ocorreram 
‘faltas no carregamento de coleta”.

• Selecionando o campo “PENDENCIA” será listados 
todos os documentos e volumes que não foram 
carregados 
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Módulo de Entrega

Funcionamento:

Solução Mobile que permite o gerenciamento on line de 
entregas e coletas de volumes por leitura do código de 
barras. Permite  posicionamento on line de  
entregas/coletas  realizadas, com apontamento de 
ocorrências, assinatura digital e captura de imagem de 
canhoto assinado pelo cliente.
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Requisitos:
Coletor de dados com GPRS ou Smart Fone com leitor 

bluetooth.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GYaGl090PRXscM&tbnid=Jq53NeLziU07JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bookishbookshop.com/are-mobile-phones-necessary/&ei=lwQ_U96-HMqU0gGTm4DwCA&bvm=bv.64125504,d.dmQ&psig=AFQjCNGe50Km08hObSof1Xiywk5ocRI-Zw&ust=1396725259348008


PACK CLIENT
Funcionalidades do Módulo de Relatórios



Gerenciamento de Informações/ Monitor
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