
  

 
 

Ghost
Cloud

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Ghost Cloud é o mais avançado sistema de 
despacho e gestão do mundo, tornando-se 
a solução completa para as empresas de 
taxi modernas e empresas de transporte 
terrestre de forma geral.

Poderoso
Um sistema de despacho e gerenciamento 
de frotas em tempo real, o Ghost Cloud 
controlará todos os aspectos do seu 
negócio de gerenciamento de transporte 
de ponta a ponta, a partir de uma plataforma 
simples e segura baseada em nuvem.

Acessível
Preços que funcionam para você. Não há 
necessidade de comprar, instalar e 
manter o software, basta acessar o seu 
sistema Ghost Cloud através da Internet 
e pagar uma pequena taxa de licença 
mensal.

Escalável
Ghost Cloud é projetado para atender às necessidades 
de pequenas e grandes empresas de táxi, limusine, e 
transportes terrestres de modo geral. A capacidade do 
seu sistema crescerá com sua empresa à medida que 
você lida com quantidades crescentes de corridas e 
atividades, terá mais motoristas querendo trabalhar 
com você e também maior concorrência.

Confiável
Testado e aprovado por taxistas e líderes no 
segmento de transporte terrestre por mais de
25 anos, o sistema é o mais confiável na indústria, 
é duplamente seguro sendo baseado em 2 plataformas 
de nuvem: Amazon EC2 e Microsoft Azure.

Despacho automático avançado
Os algoritmos de despacho alocam automaticamente a 
corrida para o motorista mais adequado com base em sua 
escolha de regras avançadas com qualquer combinação, 
seja ela: mais próximo da origem, maior espera, tipo de 
veículo, grupos de áreas, dia da semana, hora do dia, na 
corrida ou até contas prioritárias.

Despacho automático inteligente
O trabalho é alocado automaticamente de forma justa e 
eficiente, o que é crucial quando a retenção do motorista é 
uma prioridade, com base na configuração escolhida do 
carro mais próximo em uma determinada área ou com 
motorista na fila de espera.

Melhoria contínua
Enquanto alguns provedores vão cobrar cada vez 
que você solicitar um novo recurso, nossa equipe 
cria e testa continuamente características e 
produtos com base no feedback de centenas de 
clientes como parte de nosso serviço, todos 
incorporados no preço.

por carro
por dia

R$ 0,85
Apenas

www.autocabbrasil.com.br
Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070
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Estatísticas

Melhore a velocidade, 
reduza custos, aumente o 
número de corridas... deixe 
Ghost Cloud fazer o trabalho 
duro para você.

Características

Módulo integrado de faturamento 
e recebimento eletrônico no 
interior do veículo, é simples de 
usar e extremamente potente

A plataforma operacional Ghost inclui 
um portal abrangente de Contas, 
projetado para ganhar novas contas 
bem como manter as existentes com 
maior qualidade e eficiência.

Integre-se perfeitamente com os 
principais agregadores em todo o 
processo, desde a solicitação, 
confirmação e agendamento, até o 
envio, pagamento e os relatórios.

Os relatórios de inteligência de 
negócios ajudam a visualizar 
seus dados corporativos e a 
tomar decisões mais assertivas.

Suporte técnico e treinamento 
24/7 da nossa equipe de 
especialistas.

Mensagem de texto automática 
para informar os passageiros 
quando um veículo foi despacha-
do e quando chegar, integração 
através de APIs.

Receba corridas extras e nunca 
perca clientes devido a capaci-
dade inferior

Desconexão automática do 
motorista se a mensalidade não 
for paga.

Painel de controle totalmente 
configurável.

Benefícios Investimento mínimo - preços simples: 
pagamento por carro, por mês.
Lealdade com os passageiros - os clientes 
regulares solicitam de forma rápida e tem prioridade.
Reduza as corridas perdidas com o recurso de 
'ligar para o cliente' e 'ligar para o motorista'.
Receber e enviar várias corridas ao mesmo 
tempo em segundos.
Aumentar a capacidade de corridas reduzin-
do o número de funcionários do call center.
Instalação remota, programação, re-zonea-
mento e atualizações.

Reduza a tensão no seu call center, aumen-
te a produtividade e a eficiência.
Automatize e gerencie de forma centraliza-
da e completa suas operações.
Obtenha controle de sua frota de taxis e faça com 
que suas políticas e procedimentos sejam cumpridas.
Atualizações gratuitas.
Acesse seu sistema a qualquer momento, 
em qualquer lugar pela Internet.
Participação gratuita na Conferência Anual 
de Clientes da Autocab.

Os clientes atingem 
níveis de até 70% 

de automação

Mais de 1,5 milhões 
de corridas 

gerenciados com o 
Ghost todos os dias

3 milhões de recursos 
desenvolvidos e 

testados em 25 anos

Em 30 países e
320 cidades ao 
redor do mundo

150.000 carros na 
nuvem em todo o 

mundo

1.200 frotas de táxis 
do Reino Unido = 

60% de participação 
de mercado

“Solicite uma demonstração gratuita hoje e saiba como se juntar à 
solução de despacho de corrida mais avançada do mundo.”

www.autocabbrasil.com.br
Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070


