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CLOUD ALKE’
VEÍCULOS
ELÉTRICOS

https://www.alke.com
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CLOUD
CONNECTED
MONITORE OS 
SEUS VEÍCULOS

UM POTENTE E FÁCIL 
DE USAR SISTEMA DE 
GESTÃO DE FROTAS 
DESENVOLVIDO 
PARA OS 
UTILITÁRIOS 
ELÉTRICOS DA ALKE’.
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TENHA UMA VISÃO A 
360° EM TEMPO REAL DA 
FROTA PARA AUMENTAR 

A EFICIÊNCIA DAS 
SUAS OPERAÇÕES 

DIÁRIAS E REDUZIR OS 
SEUS CUSTOS.
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MULTI
PLATAFORMA
Não perca 
nenhum dado

O Cloud pode ser utilizado 
em dispositivos diversos: 
computadores, 
smartphones e tablets.
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PAINEL DE 
INSTRUMENTOS
Veja facilmente as 
informações dos seus 
veículos elétricos

Tenha acesso a mais de 30 
dados em tempo real.

Monitoriza, controla e analisa com 
precisão o desempenho das viaturas.

 

HOMEM A 
BORDO

 

STATUS DA 
BATERIA

 
 

VELOCIDADE

 
 

MARCHA

 

 
MODO

 
BASCULANTE 

ATIVADO
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GESTÃO DA 
FROTA
Veja toda a 
sua operação 
rapidamente.

Monitorize em 
tempo real as suas 
viaturas: sabe onde 
elas estão e o estado 
delas também.

 

TOTAL DE HORAS 
DO VEÍCULO

 
 

KM
TOTAL

 
 

STATUS DO
VEÍCULO

 

STATUS DA
BATERIA
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RELATÓRIO: 
TEST
DRIVE

Uma visão dos principais dados do 
test drive feito pelos seus clientes.



08 VEÍCULOS ELÉTRICOS CLOUD CONNECTED

RELATÓRIO:
RECOLHA 
DE LIXO

Todos os dados da operação de 
recolha e transporte de resíduos: 
geolocalização, stop & go, 
velocidade media, e muito mais.
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RELATÓRIO:
MAPA DAS 
ATIVIDADES

Mantenha o controlo dos 
utilitários da sua frota que estão a 
trabalhar: manutenção das áreas 
verdes com o sistema de rega ou 
manutenção das ruas públicas 
com o veículo espalhador de sal.
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RELATÓRIO:
ROTA 
MULTI-STOP 
DO VEÍCULO

Tenha em mãos importantes 
informações do que está a 
ocorrer na rota multi-stop dos 
seus utilitários elétricos.
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STD PRO

GESTÃO DA
FROTA

geolocalização do veículo X X
status do veículo X X
km do veículo X X
horas totais do veículo X X
nível de bateria X X

PAINEL DE 
CONTROLE

painel de controle remoto X X
horas de serviço X X
monitorização da bateria de 12V X X

ANÁLISE

percentual da bateria X X
 revisão da rota X X

voltagem da bateria X
consumo do veículo X

UTILIDADES

visualização de erros X
ciclos de recarga X
exportação dos ciclos de carga X
reset remoto das horas de serviço do 
veículo X

RELATÓRIO

mapa das atividades X
test drive X
recolha de lixo X
rota multi-stop X

A disponibilidade do serviço relacionado com o tráfico de dados mobile a nível internacional com cobertura local deve ser verificado. O serviço foi projetado conforme as normas GDPR.
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key player 
no setor 
de veículos 
elétricos

dealers em 
mais de
40 países

milhares 
de veículos 
vendidos 
no mundo

veículos 
elétricos 
emissões 
zero

qualidade, 
inovação, 
performance

100% 
Made 
in Italy

25 
anos de 
experiência

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho 
apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações 

sem aviso prévio.

Com mais de 25 anos 
de experiência e 

milhares de veículos 
vendidos, Alke’ é um 

key player de nível 
internacional no setor 
de mobilidade elétrica 

urbana e industrial.
Os seus produtos são 

posicionados como 
top de mercado em 

termos de qualidade 
e desempenho e 

atualmente são 
vendidos em mais de 

40 países em todos os 
continentes.

Entre os clientes da Alke’ 
estão grandes nomes 

da indústria, comércio e 
turismo e importantes 

instituições.

+39.049.8702400
+39.049.761208
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