
 

 

Novo

APP DO MOTORISTA

Integrado com o Ghost
Despacho de corridas, manual ou 
automático para os motoristas através 
do sistema de despacho e gestão de 
controle de corridas Ghost.

Integrado com o Phantom
Motoristas podem ligar para os 
passageiros ou para o call center a 
qualquer momento durante uma 
corrida através do sistema de telefonia 
Phantom.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Melhore a eficiência 
As interações automatizadas do 
motorista fazem suas operações 
mais aerodinâmicas.

Motoristas trabalham de 
forma mais inteligente e 
mais rentável
Permite que os motoristas 
possam identificar as áreas com 
maior demanda de corridas, e 
áreas atendidas pelos outros 
motoristas.

Estatísticas de recebimento 
em tempo real
Os motoristas tem informações 
precisas sobre o seu desempenho 
financeiro completo, com maior 
eficiência e controle.

Desenvolver relações 
leais do motorista
Reduza a rotatividade, otimizando 
o desempenho do motorista e 
sua satisfação.

Autocab Parceiro permite os motoristas a aceitar e concluir uma 
corrida com um simples deslizar dos dedos. Esse recurso foi 
desenvolvido para empresas de taxi e de transportes de forma 
geral com o objetivo de simplificar os processos, otimizar a 
eficiência, aumentar os ganhos dos motoristas, melhorar os 
níveis de serviços e promover a retenção dos motoristas,  
tornando o parceiro perfeito para os seu motoristas. www.autocabbrasil.com.br

Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070



 

        Fluxo de trabalho suave

Todas as informações que seus motoristas precisam

Tecnologia de despacho e recebimentos 
de corridas, clara, intuitiva ao alcance 
de seus dedos
Como fornecedor líder mundial de sistemas de despacho e gerenciamento de taxis. 
A Autocab está liderando uma revolução tecnológica que agora traz para o mercado 
o novo Autocab Motorista Parceiro, oferecendo uma série de benefícios para os 
operadores, motoristas e clientes. Este aplicativo rico em recursos pode ser instalado 
em qualquer smartphone Android e foi projetado para trabalhar em conjunto com o 
sistema de despacho Ghost Cloud de última geração para garantir que suas 
operações funcionem de forma suave e eficiente 24 horas por dia.

Navegação integrada da origem ao destino.

Tarifas pré-definidas ou taxímetro integrado no aplicativo.

Mensagens de texto automáticos enviados para o passageiro. 

Reduza o tempo de inatividade e desperdício de combustível.Veja 
quais são as corridas disponíveis agora e no futuro, e quantos 
motoristas estão aguardando pelas corridas nessa mesma área.

As corridas podem ser ordenadas por nome de área ou distância.

Corridas podem também ser alocadas para os motoristas que 
estiverem melhor alocado, próximo ao passageiro.

Relatórios de ganhos em tempo real em um piscar de olhos.

Classificação de motoristas totalmente automatizados.

Acesso instantâneo para os períodos de maior demanda de 
corridas e recebimentos perdidos.

Lista de áreas que mostram todos os locais onde 
possuem corridas disponíveis

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


