
TUTORIAL
CORPORATIVO

GESTOR

Para acessar ao portal web Gestor,
digite seu login e senha.

Selecione a empresa na opção 
“MINHAS EMPRESAS”.

Você pode associar um colaborador ao centro de custo, basta clicar no botão “+ Associar Usuário” e preencher os campos:

Para associar um colaborador ao centro de custo que deseja,
basta clicar no botão “+ Associar Usuário”.

Ao preencher os campos, você poderá importar uma lista de
colaboradores para um centro de custo específico.

Associar um
colaborador a
vários centros
de custo.

E até limitar 
suas corridas.

Clique nos centros de custos criados para gerenciá-los,
veja os colaboradores associados e suas corridas.

Bem-Vindo!

Se você está lendo este tutorial, é porque sua empresa optou por uma solução inovadora, 
prática e econômica para gestão de táxi corporativo.

Com este material, você poderá acompanhar o processo de ativação dos seus colaboradores 
no portal web e no aplicativo Vá de Táxi, além de entender como cadastrar usuários, centros
de custo e visualizar relatórios gerenciais, pessoais e financeiros.

Equipe Vá de Táxi.

Você visualizará os Menus abaixo:

Visualize todos os gestores
e visualizadores da empresa,
gerencie e cadastre por centro
de custo. E mais: Limite o
número de corridas de cada um.

COLABORADORES CORRIDAS
Visualize todas as        
corridas dos seus         
centros de custo.

CENTROS 
DE CUSTO
Gerencie todos os 
centros de custos pelo
qual é responsável.

CHAMAR TÁXI

Peça táxi para
colaboradores e visitantes.

Menu
Centros de Custo

É possível enviar e editar os convites dos colaboradores,
acompanhando sua ativação.

Menu
Colaboradores

Menu
Corridas

Você pode acompanhar as corridas dos colaboradores por período e por centro de custo:

É possível visualizar mais detalhes da corrida,
basta clicar sobre ela.

Tenha ótimas corridas!

Você poderá chamar um táxi de forma rápida, prática e 
segura diretamente pela Web, clicando no botão “+ Fazer 
novo pedido”.

Para Visitantes, basta inserir os dados solicitados e        
selecionar o centro de custo para cobrança.

Menu
Chamar Táxi

Solicitar táxi para Colaboradores é bem parecido, basta inserir o motivo e justificativa da corrida, selecionar o 
usuário já cadastrado no sistema e o centro de custo para cobrança. Neste caso, o Colaborador terá em mãos 
o seu Código de Pagamento pré-definido para pagamento, portanto não se preocupe.

Em seguida, insira os endereços de origem e destino. Você 
também poderá conferir a estimativa de valor da corrida e       
selecionar os opcionais.

Muito importante que você anote e repasse a SENHA DE      
PAGAMENTO para o passageiro Visitante, pois será            
solicitado no momento da corrida pelo taxista.

FAQ

Em caso de dúvidas acesse nosso FAQ em nosso site:

www.vadetaxi.com.br

Neste ícone         você encontrará um resumo do que

foi gasto por cada centro de custo e seu saldo.

chico.35@vadetaxi.com.br

chico.35@vadetaxi.com.br

chico.35@vadetaxi.com.br


