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Para que os novos veículos sejam carregados nos nossos sistemas, preencha o ficheiro Excel chamado MASTER_FILE anexado ao presente manual com todos 
os dados relevantes do veículo e envie-o por email para o seguinte endereço backoffice@targatelematics.com, ou preenchendo o formulário online em 
https://www.targatelematics.com/pt/contactos/.

Para classificar com precisão o modelo e a versão do veículo, deve ser recuperado um ID da Versão 
do Modelo correspondente. Para tal, pesquise a Marca, Modelo, Versão e o Tipo de motor exatos do 
veículo que deseja carregar no nosso sistema na segunda folha Excel do MASTER_FILE, chamada Mo-
delos SIT.  Cada modelo exato corresponde a um ID da Versão do Modelo que pode encontrar na colu-
na C da mesma planilha. Copie e cole-o na coluna A (ID da versão do modelo) da planilha Ficheiro Principal. As colunas K a S da folha do Ficheiro Principal 
serão preenchidas automaticamente de acordo com a DESCRIÇÃO DA MARCA, DESCRIÇÃO DA GAMA, INÍCIO DA PRODUÇÃO, DESCRIÇÃO DO MODELO, NOME 
COMPLETO DO MODELO, ALIMENTAÇÃO, CILINDRADA, POTÊNCIA e GENÉRICO equivalentes.

O ficheiro é composto por três planilhas: Ficheiro Principal, Nações e Modelos SIT.
A primeira planilha, chamada Ficheiro Principal, contém uma tabela a ser preenchida com os da-
dos do  veículo, como mostrado na tabela de exemplo que pode encontrar acima desta. Os campos 
vermelhos são obrigatórios, os amarelos são recomendados para a entrega de serviços específicos, 
como relatórios de veículos e cronogramas de manutenção. Os campos verde-rosa são preenchidos 
automaticamente dependendo do que é inserido na coluna A (ID VERSÃO DO MODELO).
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Exemplo de uso
Vamos supor que precisa ter um Jeep Renegade MY 2018, 2.0 Multijet 120 HP, Número de matrícula: AB123CD, VIN: ABCDEFGH12345678 carregado no sistema.

Na folha Modelos SIT, filtre a marca do Jeep na coluna D:
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Selecione Renegade como modelo na coluna E:



Identifique a versão exata do seu veículo e selecione-a na coluna H, verifique se a potência e a cilindrada do motor são os corretos:

Quando a filtragem tiver reduzido os dados para apenas uma linha, copie o ID da Versão do Modelo correspondente que pode encontrar na coluna C:
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Cole o ID obtido na coluna A da folha do Ficheiro Principal (ID da versão do modelo), todas as características que descrevem o modelo e a versão correspon-
dentes do veículo aparecerão automaticamente nas colunas K a S.

Preencha os campos remanescentes da tabela Ficheiro Principal, especialmente os marcados a vermelho:

Guarde o ficheiro e envie-o para backoffice@targatelematics.com ou carregue-o em https://www.targatelematics.com/pt/contactos/.
Depois de receber uma confirmação por escrito de que o novo veículo foi carregado com sucesso, pode prosseguir com o teste do dispositivo. Normalmente, 
este tipo de solicitação demora até 48 horas para ser processada.

EXPLICAÇÃO DAS ETIQUETAS DA TABELA

ID da versão do modelo: Necessário para identificar o modelo e a versão exatos do veículo, útil especialmente para recuperar os dados CAN certos no caso 
da instalação do plexer.
Número da matrícula: número de registo do veículo, útil para identificação rápida do veículo em caso de roubo. Se estiver em falta, será usado o VIN.
Nome de exibição: nome que será exibido no portal de gestão da frota. Se faltar, o número de matrícula será exibido.
Nação: escolha o código de três dígitos na folha das Nações do Ficheiro Principal correspondente ao país de registo do veículo.
VIN: número de identificação unívoco do veículo.
Cor: este campo é importante para uma rápida identificação do veículo em caso de roubo.
Data de registo: define quando o veículo começou a circular, importante para monitorizar os cronogramas de manutenção no portal de gestão da frota.
Quilometragem: útil para exibir a quilometragem correta e identificar os cronogramas de manutenção corretos no portal de gestão da frota.
Notas: a preencher em caso de observações especiais sobre o veículo.
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O QUE FAZER SE O MEU VEÍCULO NÃO ESTIVER LISTADO?

1. Se uma versão específica ou tipo de motor de um modelo não estiver presente na lista de modelos SIT, use o modelo genérico. Basta selecionar a versão que 
tem o mesmo nome que o seu modelo e onde o nome completo do modelo está vazio e, em seguida, copiar-colar o seu correspondente id-versão-modelo 
na folha do Ficheiro Principal:

2. Caso contrário, selecione o modelo que está mais próximo daquele a ser inserido. São tolerados pequenos desvios na potência ou cilindrada do motor.

3. Se o modelo, versão ou mesmo marca estiver completamente ausente da lista (como no caso de máquinas pesadas e de construção, veículos aeropor-
tuários, barcos), introduza por favor a Marca, Modelo e Versão ou uma descrição do veículo na coluna “Descrição” da Folha do Ficheiro Principal.

Por favor, seja específico, recorra ao seu Certificado de Matrícula do Veículo, se necessário.
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