
4 Geração

APP DO PASSAGEIRO
Ganhe mais clientes
Gerar mais e mais clientes com 
o novo aplicativo de passageiro, 
tornando-os mais propensos a 
solicitar corridas com você no 
mercado competitivo de hoje.

Aumenta a satisfação do 
cliente
Relatórios poderosos permitem 
prever a demanda de corridas, e 
tomar decisões inteligentes e 
assertivas permitindo que o 
motorista esteja onde existe uma 
maior demanda de atividade. 
Veja seus tempos de atendimento 
reduzir e aumentar a satisfação 
do cliente.

Melhore a fidelidade do 
seu cliente
Ao definir novos padrões de 
usabilidade, o aplicativo de 
passageiro dá aos clientes uma 
experiência onde queiram 
utilizá-lo cada vez mais.

Integrado com o Ghost
As corridas recebidas através do aplicativo 
do passageiro são automaticamente 
reservadas e enviadas para os motoristas 
através do seu sistema de despacho e 
gestão Ghost.

Suporta todas as formas de 
pagamento eletrônico
Cartão de crédito, cartão de débito, e 
contas corporativas, todos os métodos 
de pagamento são pré-configurados no 
aplicativo para realizar os pagamentos 
de forma fácil e segura. E, claro, sempre 
possui o pagamento em dinheiro!

Totalmente customizado
Completamente personalizado com sua 
própria marca. Você também tem a 
opção de publicar o aplicativo em sua 
própria conta de loja de aplicativos.

Leve sua empresa de taxi ao alcance de todos com o novo e 
deslumbrante aplicativo de passageiros da Autocab. 
A 4º geração de aplicativos Android e Iphone da Autocab é o 
mais avançado aplicativo de solicitações de corrida de taxi do 
mercado e já foi testado e aprovado por centenas de empresas 
de taxis ao redor do mundo, tornando-se o aplicativo de 
passageiros mais bem aceito do mercado www.autocabbrasil.com.br

Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070
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Características do aplicativo

Seleção e 
categoria de 
veículos

Rastreamento 
do veículo  
Uma vez 
solicitado, o 
usuário pode 
acompanhar o 
progresso do seu 
taxi em tempo real 
e obter atualiza-
ções constantes. 
Isso reduz ‘Onde 
está meu carro?’ 
diminuindo as 
chamadas no call 
center.

Escolha o tipo 
e tamanho do 
veículo que 
você deseja.

Seu carro 
chegou
Uma notificação 
através do 
aplicativo ou um 
sms vai avisar o 
passageiro o 
tempo de 
chegada, a 
descrição do 
veículo, os 
detalhes do 
motorista e sua 
foto.

Avaliação  
Avalie sua 
experiência 
quando a 
corrida terminar. 
Passageiros 
podem utilizar o 
aplicativo para 
classificar o 
motorista e sua 
experiência de 
modo geral com 
comentários.

Os códigos 
promocionais 
ajudam você a 
gerar demanda   
Oferecer aos 
passageiros 
descontos e 
ofertas especiais 
para aumentar o 
número de 
solicitações e 
fidelizar mais 
clientes.

Preço e 
pagamento 
O seu aplicativo 
vai informar 
automaticamente 
o preço estimado 
do trajeto e 
fornece várias 
opções de 
pagamento.

Características de controle e administração 
Poderoso painel administrativo Mapa de passageiros Relatórios individuais ou em grupo

Personalize seu aplicativo de passagei-
ros rapidamente. Altere o logo, ícones, 
promoções e muitos outros recursos 
diretamente no seu navegador da Web.

Mostra os downloads e solicitações de 
aplicativos realizadas para que você 
possa ver onde seu marketing está 
funcionando e onde existe maior 
demanda de solicitações

Relatórios abrangentes permitem que 
você visualize o desempenho do aplicativo 
e faça as alterações necessárias 
automaticamente.

Layout e aparência 

Interfaces ilimitadas disponíveis 
para você configurar a marca e 
criar sua identidade original.


