
PORTFÓLIO
DIGITAL

A TECNOLOGIA PARA SUA GESTÃO DE TRANSPORTES.



QUEM SOMOS
Somos uma empresa que temos amor, dedicação e domínio técnico 
para criação de softwares na gestão de transportes e logística.

Atendemos em todo o Brasil há 14 anos com uma base de mais de 
600 clientes de pequeno, médio e grande porte.

Softwares são integrados.

Contato direto
com a gestão.

Atendimento 24 horas. 

Mais de  600 clientes
em todo o Brasil.

Time especializado.

Realizamos customização 
de soluções.

Estamos em um dos 
maiores parques 

tecnológicos do mundo: 
Porto Digital.



· CT-e e MFD-e com pacotes ilimitados

· Integra o operacional, financeiro e contábil

· Controle a entrega pelo celular

· Mensalidades fixas

SOLUÇÃO: GW TRANS
GERIR DE FORMA EFICIENTE AS ENTREGAS

Conheça as melhores 
soluções para sua empresa:



· Saiba o custo

· Programe as suas manutenções

· Veja onde está cada pneu do seu estoque

· Acompanhe o consumo de combustível

· Integração com o check list personalizado

SOLUÇÃO: GW FROTA
OTIMIZE O CONTROLE DA SUA FROTA



· Consulte em tempo real seu estoque

· Sistema integrado com TMS

· Rastreie o produto do armazém

· Integração financeira e fiscal

· Resguarde seu sistema em um servidor com 
segurança e acesso 24 horas 

· Controle o estoque com e sem endereçamento

SOLUÇÃO: GW LOGIS
CONTROLE A ARMAZENAGEM (WMS) E O 
ESTOQUE COM DECISÕES ESTRATÉGICAS



· Monitore de onde estiver os romaneios 
de forma ágil

· Dar baixa da entrega adicionando fotos do 
canhoto e/ou áudios

· Controle das despesas das viagens

· Gestão dos abastecimentos do veículo na viagem

SOLUÇÃO: GW MOBILE
TENHA EFICIÊNCIA NO CONTROLE DE 
ENTREGA DA MERCADORIA EM TEMPO REAL



Sem a presença humana, o sistema permite:

·  Integração direta com seu embarcador

· Cadastrar a nota fiscal, incluir e enviar CT-e, 
averba, adiciona no manifesto. Toda essa 
operação em apenas 2 minutos

· Enviar MDF-e e imprimir o manifesto, incluir
o contrato de frete com tabela de preço carreteiro

· Disponível 24 horas, todos os dias e recebe alertas 
pelo celular.

SOLUÇÃO: GW-I
SOLUÇÃO INTELIGENTE: AUTOMATIZE AS 
OPERAÇÕES E AUMENTE A PRODUTIVIDADE



· Plataforma de Integração via Interface de 
Programação de Aplicações (API)

· Listar as cargas, ocorrências, imagens de 
comprovantes de entregas

· Inclusão de coleta e consulta dados de um 
determinado CT-e

SOLUÇÃO: GW TRACKING
EMBARCADORES COM ACESSO EM 
TEMPO REAL A CARGA



· Localiza em segundos, o CT-e, chave de 
acesso da NF-e ou nº da nota no canhoto

· Permite digitalizar vários canhotos ao mesmo 
tempo e vincular as imagens desses canhotos 
aos CT-e.

· Ideal para transportadoras que têm um alto 
volume de CT-e

· Baixas de entregas com a leitura do 
comprovante de entrega

SOLUÇÃO: GW OCR
AGILIZE DE FORMA AUTOMÁTICA A LEITURA 
DOS CÓDIGOS DE BARRA DO CTE-E



· Gerir as receitas, despesas, conciliação 
bancária, fluxo de caixa

· Análise por centro de custo, emissão de 
faturas/boleto 

· Controle de ADV e prestações de contas 
com os funcionários;

· Integração com sistemas contábeis 

· DRE por plano de custos e setor/operação

SOLUÇÃO: GW FINAN
APRENDA A ECONOMIZAR CONTROLANDO 
SEUS CUSTOS E LUCRANDO MAIS



· Ofereça atendimento 24 horas para seu 
cliente utilizando a inteligência artificial

· Automatize tarefas repetitivas e burocráticas, 
como dúvidas frequentes na forma de 
diálogo pré-definido entre o usuário e robô

SOLUÇÃO: GW CHATBOT
ATENDA MAIS CLIENTES DE FORMA 
RÁPIDA E INTELIGENTE



Criamos soluções para gestão de 
transportes e logística pensando em você! 

RECIFESEDE: SÃO PAULO GOIÁS BAHIADEMAIS 
REGIÕES:

WWW.GWSISTEMAS.COM.BR

AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO!
ACESSE NOSSO SITE:


