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Solução de Monitorização para  

Escolas de Condução 
Cumpre os requisitos da Lei nº14/2014, de 18 de Março 

Portaria nº185/2015, de 23 de Junho 

Tecnologias Imaginadas – Novas Tecnologias e Informática, S.A. 

 

 Rua Raúl Pereira de Sousa 1B, Vale Flores de Baixo   |    2810-398 Almada 

 

Telefone: +351 21 259 22 07   |    Website: www.tekcarta.pt 

 

Email Geral: info@tekcarta.pt | Email Suporte: suporte@tekcarta.pt  

 

Benefícios para Escolas de Condução: 

 

 Cumpre os requisitos da Lei nº14/2014, de 18 de Março e da Portaria 

nº185/2015, de 23 de Junho; 

 Comunicação ao IMT I.P. dos registos de formação; 

 Fácil controlo do nº de aulas, nº de horas e nº de quilómetros por 

instrutores ou alunos, através da plataforma; 

 Aumento da qualidade dos serviços prestados; 

 Métricas precisas sobre a atividade e aulas lecionadas; 

 Melhor gestão da atividade diária. 



Funcionalidades Adicionais do Serviço: 
 

 

 Gestão integrada de serviços e rotas da frota da sua empresa; 

 Gestão da frota em tempo real – visualizar a localização e estado 

do veículo no mapa; 

 Análises e relatórios de rotas, paragens, velocidades, tempos de 

condução e outros; 

 Histórico de rotas no mapa; 

 Definição de geo-zonas; 

 Definição de pontos de interesse; 

 Definição de períodos laborais para uso  da  viatura; 

 Possibilidade de gerar notificações e alarmes para: 

    Velocidade; 

            Horário utilização; 

            Proximidade ponto interesse; 

            Entrada e saída de zona. 

 Gráficos de dia e de atividade; 

 Criação de frotas / Grupos e subfrotas / subgrupos. 

Monitorização das aulas práticas e teóricas de condução: 
 

 

 Identificação do instrutor e do aluno através de cartão RFID; 

 Registo do dia, hora, duração da aula e quilómetros percorridos; 

 Consulta do histórico de aulas; 

 Acesso aos dados recolhidos nas viaturas e ao registo da escola; 

 Acessos personalizados para administradores, gestores de escola / 

filial, instrutores e alunos; 

 Relatórios por Aluno/Instrutor/Viatura; 

 Agrupamento de viaturas por escolas/filiais; 

 Registo e controlo de tempos e km’s percorridos 

em simulador; 

 Indicação de conteúdos das aulas teóricas; 

 Integração com o software ER-SIGESTEC da 

ALSIS; 

 Possibilidade de integração com outros softwares; 

 App Móvel (Smartphone e Tablets) para consulta 

de histórico de atividade e aula em tempo real. 
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Pós Venda e Assistência Técnica:  

  
 Acesso à linha de suporte por e-mail e telefone; 

 Apoio à utilização da solução; 

 Despiste de avarias; 

 Agendamento de intervenções técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 


