
O Corporate Car Sharing da Targa Telematics é a solução para partilhar os veículos da empresa, o que 
permite optimizar a sua utilização e reduzir o número total de veículos.

A solução integra-se perfeitamente nos sistemas e processos empresariais, simplificando a gestão da 
actividade da frota, desde a disponibilidade até à reserva de veículos, passando pela elaboração de 
relatórios. O Corporate Car Sharing é aplicável a qualquer frota da empresa, incluindo as equipadas 
com veículos eléctricos.

Esta solução, baseada na Mobility Platform de Targa Telematics e na aplicação móvel, garante a 
máxima facilidade de implementação e de utilização para o Gestor de Frota, bem como uma experiência 
de utilizador simples e imediata, tornando a mobilidade partilhada fácil, rápida e eficiente para os 
empregados.

Gestão optimizada da frota e dos veículos 
individuais, aumentando a sua utilização e 
reduzindo os custos

Simplificação dos processos de reserva de 
veículos, podendo contar com um serviço 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por se-
mana
Tecnologia sem chave, que permite aces-
so seguro e fácil a veículos autorizados via 
Smartphone e/ou cartão RFID

Redução das despesas com outros meios de 
transporte (por exemplo táxis), proporcionan-
do uma alternativa segura aos transportes 
públicos

Gestão automática da faturação para uso 
pessoal de veículos, com base no tempo e/ou 
quilometragem, beneficiando os funcionários 
e amortizando ainda mais o investimento nas 
soluções
Assistência profissional 24 horas por dia, 7 dias 
por semana

Redução das emissões de CO2 através da 
introdução de veículos eléctricos, a favor de 
uma mobilidade sustentável e ecológica

PRINCIPAIS VANTAGENS:

CORPORATE 
CAR SHARING 



Para mais informações
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RESERVE
Aceda ao serviço através da web ou 
app com as suas credenciais e reser-
ve o seu veículo.
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RECOLHA O VEÍCULO
Aproxime-se do veículo e abra-o com a sua 
aplicação, através da leitura do CÓDIGO QR 
ou introduzindo a matrícula do veículo.
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PARTIDA
Agora que o veículo está aberto, pode 
usar as chaves que encontrar no 
painel, verificar o estado do veículo e, 
se tudo estiver normal, começar o seu 
aluguer.

3

DEVOLVA O VEÍCULO
Para terminar o aluguer, estacione o veículo, 
insira as chaves no compartimento onde 
as encontrou e saia do carro. Verifique se 
fechou as janelas e se o veículo está nas 
mesmas condições em que o recebeu. Inicie 
o procedimento de encerramento com a sua 
aplicação para fechar o veículo e, em seguida, 
concluir o seu aluguer.
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COMO FUNCIONA


