


Controles do Caçambas Online

Controlar a Demanda
Você abre o pedido com seus 
itens de pedido para o cliente

Controlar a Operação
Controle a operação por meio de 
atendimentos e operação de 
caçambas

Controlar o Financeiro
Controle as faturas dos pedidos e 
as transações no módulo 
financeiro

EntregasPedido > Caçamba
Pedido > Simples (Ex.: Terraplanagem)
Pedido > Tarefa (Ex.: Outras Locações)

Faturas > Cobranças
Receitas

Coletas

No prazo

Vence hoje

AtrasadoTarefas
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Como funciona o 
pedido?

O pedido gera uma fatura 
para o cliente e os itens do 
pedido podem gerar 
atendimentos de acordo 
com o tipo.

No financeiro, a fatura está 
vinculada a uma transação.

Atendimentos

Fatura

Caçamba: Entrega e Coleta
Tarefa: Qualquer tarefa para 
atender à demanda do cliente

Pedido

Agrega as informações do 
pedido para cobrar do 
cliente posteriormente

Transação
Entrada na data de 

vencimento da fatura

Módulo Financeiro



Como funciona a 
operação?

As demandas de caçambas 
são atendidas por meio de 
atendimentos de entrega e 
coleta. Os atendimentos são 
repassados aos motoristas 
que recebem no aplicativo.

Entrega ColetaItem do 
Pedido:

Quando gerar a coleta?
Opção 1. Automático no pedido;
Opção 2. Automático na conclusão da entrega;
Opção 3. Manual (agendamento pelo controlador).

Caçamba

Visão Atendimentos
Pendente Com responsável Em rota Chegou Concluído Cancelado

Falhou

Pendente: Atendimento aguardando repasse para o motorista;
Com responsável: Atendimento está com o motorista;
Em rota: Motorista iniciou o atendimento;
Chegou: Motorista chegou no local para entregar ou coletar uma caçamba;
Concluído: Motorista finalizou o atendimento;
Cancelado: Controlador cancelou ou atribuiu o atendimento para outro motorista;
Falhou: Motorista chegou no local e por algum motivo não conseguiu completar o atendimento. 
Neste caso, o atendimento FALHA e automaticamente será criado um novo atendimento PENDENTE.



Como funciona a 
operação?

É possível operar as 
demandas de caçambas a 
partir da visão Operação de 
Caçambas.

Para 
Entregar

No 
Cliente

1 2

Item do Pedido:

Entrega 
agendada

Caçamba

Para 
Coletar

3
Atendido

A entrega foi 
atendida, mas a 

coleta ainda 
não foi 

agendada.

Está No Cliente
e a Coleta já foi 

agendada 
(automaticamente 
ou manualmente)

Visão Operação de Caçambas

Opção 1. Automático no pedido;
Opção 2. Automático na conclusão da entrega;
Opção 3. Manual (agendamento pelo controlador).


