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1 SOBRE O PORTAL TRANSPES (e-transp) 

 

O PORTAL TRANSPES possibilita ao cliente uma interação com a Transpes via 

WEB, inicialmente para solicitação de transportes e acompanhamento on-line de 

cargas. 

Desenvolvido com foco em gestão e usabilidade, este novo canal de 

comunicação traz como benefícios: 

 

• Solicitação de Transporte Via Web (mobilidade); 

• Várias cargas com vários destinos em um único negócio; 

• Reutilização de dados em todo sistema, agilizando a solicitação de transporte; 

• Workflow automático administrado pelo sistema; 

• Acessos administrados 100% pelo cliente; 

• Localização de cargas on-line; 

• Andamento da execução do transporte; 

• Consulta de documentações de transporte (CTRC, Notas fiscais); 

  

Neste documento detalharemos as funcionalidades do portal que facilitam 

ainda mais o trabalho de planejamento, gerenciamento e a parte operacional de sua 

empresa. 

Atualmente, o portal está divido em 3 grupos de funções que serão discutidos 

em detalhes mais tarde: 

 

• SISOT: (Sistema de Solicitação de Transportes): 

• RASTREAMENTO: Função que possibilita o cliente a rastrear sua carga; 

• RO: Relatório operacional de transportes; 
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2 REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

Para utilização do PORTAL TRANSPES, o cliente deverá instalar em suas 

estações de trabalho um navegador de internet atualizado para operacionalizar o 

sistema. São requisitos mínimos para utilização: 

• Internet Explorer 7 ou superior; 

   ou 

• Mozilla Firefox 3.0 ou superior; 

Caso estes requisitos não sejam respeitados, a visualização das janelas e 

algumas funcionalidades poderão não funcionar corretamente. 
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3 ACESSO AO SISTEMA (ATORES: TRANSPES/ CLIENTE) 

 

Para utilização do portal, é necessário o acesso ao endereço 

HTTP://WWW.TRANSPES.COM.BR e clicar no link e-transp no canto direito da tela 

(Figura 1). 

  

 

 

(Figura 1) 
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A página do PORTAL TRANSPES (e-transp)  será carregada (Figura 2) e o usuário 

deverá informar login, senha, e clicar no botão ENTRAR. 

 

 

 

(Figura 2) 
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4 PRIMEIROS PASSOS (CADASTROS) 

 

4.1  Cadastros de Clientes (Ação da Transpes) 

 

>> GERAL >> CLIENTE >> CADASTRAR 

 

No Portal, o CLIENTE é a entidade que possui necessidades de produtos e 

serviços a serem supridos pela Transpes. Manter um cadastro de clientes atualizados é 

fundamental para correta utilização do sistema. A partir do momento que a Transpes 

vende um produto ou serviço, é necessário manter o conhecimento sobre quem são as 

entidades com quais se está negociando. É de extrema importância que o cadastro do 

cliente esteja o mais completo possível. Quanto mais informações, mais facilidades o 

usuário terá no sistema. Campos seguidos de “*” são de preenchimento obrigatório. 

 

PASSOS: 

 

• Em clientes, selecione a opção CADASTRAR. Será carregado o formulário para 

cadastro de cliente (Figura 3). 

 

• Preenchimento dos campos obrigatórios: 

EMPRESA: Entidade com a qual a Transpes fará negócios; 

CNPJ: Seqüência de números que identifica uma empresa junto à Receita 

Federal. No caso de empresa do exterior, o preenchimento deste campo será uma 

seqüência de “zeros” (00.000.000/0000-00). 

a. Razão Social: Nome com a qual o CLIENTE se individualiza e exerce suas 

funções; 

b. Logradouro: Endereço onde o CLIENTE exerce suas atividades; 
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c. Bairro: Bairro onde o CLIENTE exerce suas atividades; 

d. CEP: Código para endereçamento postal do CLIENTE; 

e. Município: Cidade de origem do CLIENTE; 

f. UF: Estado de origem do CLIENTE. 

g. País: País de origem do CLIENTE; 

 

• Confira os dados e clique no botão SALVAR; 

 

 

 

(Figura 3)  
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4.2 Cadastros de Unidades de Cliente (Ação do Clien te) 
 

>> GERAL >> UNIDADE DE CLIENTE >> CADASTRAR 

 

O Portal Transpes trabalha com o conceito matriz/unidade, ou seja, é possível 

cadastrar várias unidades e vinculá-las a um mesmo cliente. Isto significa que o sistema 

pode atender ao mesmo tempo matriz e unidades. 

Suponha que uma empresa é composta por uma matriz e uma unidade. Ao 

fazermos o cadastro de uma UNIDADE, devemos vincular a matriz à unidade 

cadastrada, estabelecendo uma hierarquia no cadastro de clientes. Este passo deverá 

ser repetido quantas vezes forem às unidades deste CLIENTE. 

 

PASSOS: 

 

• Em UNIDADE DO CLIENTE, selecione a opção CADASTRAR. Será carregado o 

formulário para cadastro a unidade do cliente (Figura 4). 

 

• Preenchimento dos campos obrigatórios: 

MATRIZ: Seleção da matriz previamente cadastrada no sistema. 

EMPRESA: Entidade com a qual a Transpes fará negócios; 

CNPJ: Seqüência de números que identifica uma empresa junto à Receita 

Federal. No caso de empresa do exterior, o preenchimento deste campo será uma 

seqüência de “zeros” (00.000.000/0000-00). 

h. Razão Social: Nome com a qual o CLIENTE se individualiza e exerce suas 

funções; 

i. Logradouro: Endereço onde o CLIENTE exerce suas atividades; 
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j. Bairro: Bairro onde o CLIENTE exerce suas atividades; 

k. CEP: Código para endereçamento postal do CLIENTE; 

l. Município: Cidade de origem do CLIENTE; 

m. UF: Estado de origem do CLIENTE; 

n. País: País de origem do CLIENTE; 

 

    • Confira os dados e clique no botão SALVAR. 

 

 

 

Figura 4 

 

(Figura 4) 
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4.3  Cadastros de Usuários (Ação da Transpes e/ou C liente) 
 

>> GERAL >> USUARIOS >> CADASTRAR 

 

Os USUÁRIOS dos clientes são facilmente cadastrados no Portal Transpes (e. 

Entretanto, estes cadastros devem ser feitos com bastante atenção e critério para que 

estes usuários não tenham acessos equivocados. Os acessos são controlados através 

da opção TIPOS DE USUARIOS (Figura 5). 
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Figura 5 

 

(Figura 5) 
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Figura 6 

 

(Figura 6) 

 

• Transpes: Um usuário Transpes é o gerente comercial da Transpes. É a pessoa 

indicada pelo cliente para analisar seu negócio quando um DET é emitido. É 

responsável por precificar, gerenciar, monitorar e controlar DET´s geradas. Selecione a 

opção “RESPONSÁVEL” para que este usuário esteja disponível para seleção no 

momento de emissão de DET´s. 

• Master: Usuário do cliente com perfil para cadastrar unidades de cliente, 

cadastrar usuários, cadastrar/aprovar/reprovar DET´s. Este usuário será cadastrado 

pela Transpes no primeiro acesso do cliente. Posteriormente o próprio usuário 

MASTER poderá cadastrar outros usuários do tipo MASTER. 

• Aprovador: Usuário do cliente com perfil para aprovar ou reprovar um (DET). 

• Comum: Usuário do cliente com perfil para cadastrar/consultar DET´s. 

• Consulta: Usuário do cliente com perfil apenas para consultar DET´s. 
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PASSOS: 

 

• Em USUÁRIOS, selecione a opção CADASTRAR. Será carregado o formulário  

Para cadastro de usuário (Figura 5). 

 

• Preenchimento dos campos obrigatórios: 

a. Tipo de Usuário: Opção referente a permissões e acessos do usuário; 

b. Cliente: Selecionamos o CLIENTE/UNIDADE onde o usuário estará 

vinculado; 

c. Nome: Nome completo do usuário; 

d. Telefone: Número fixo de contato do usuário; 

e. Celular: Número móvel de contato do usuário; 

f. E-mail: Email de contato do usuário; 

g. Login: Apelido referente ao usuário para acesso ao sistema; 

h. Senha: Deverá ser informada no acesso do usuário ao sistema; 

i. Lembrete da senha: Informe uma palavra chave no caso de perda da 

senha; 

• Confira os dados e clique no botão SALVAR; 

 

5 INTRODUÇÃO AO SISOT  

O SISOT (Sistema de Solicitação de Transportes) destina-se a automatizar a 

solicitação de transporte e potencializar o controle logístico pela Transpes. Além disso, 

disponibiliza o acesso do cliente as informações de transporte através do portal, 

obtendo informações rápidas e precisas sobre suas solicitações. 
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Figura 7 

(Figura 7) 
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5.1 DET (Documento Eletrônico de Transporte) e seus  status 
 

O DET (Documento Eletrônico de Transporte) no PORTAL TRANSPES, possibilita 

o efetivo controle do processo de solicitação de transporte em uma organização. Por 

meio deste instrumento, podemos acompanhar o fluxo desde a emissão de um pedido 

transporte, até a autorização para execução do mesmo. O DET permite definir, 

analisar, executar, monitorar e administrar uma gama de pedidos simultaneamente. 

Quando um cliente gera um negócio novo através do SISOT, o sistema grava um 

nº DET com um status inicial “EM ANALISE TRANSPES” que irá sofrendo mutações 

durante todo o processo, até a aceitação do transporte “APROVADA” ou reprovação 

“REPROVADA” (Figura 8). 
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STATUS DA DET: 

 

• EM ANALISE TRANSPES: Este status Indica a emissão de uma nova solicitação 

de TRANSPORTE (DET). As informações contidas até o presente momento são 

basicamente 3: Dados para faturamento, especificação da(s) carga(s), datas de 

previsão de coleta/entrega, endereço para coleta(origem) e entrega(destino). Um nº 

DET é gerado. Um e-mail é enviado ao usuário solicitante (comum), ao aprovador e a 

Transpes. 

• AGUARDANDO APROVAÇÃO: Este status é utilizado quando um DET é 

avaliado pelo gerente comercial da Transpes e este estipula o valor do frete, dados da 

data de coleta/entrega efetivas de acordo com a carga cadastrada no negócio. 

Informados estes dados, um e-mail é enviado novamente ao cliente, indicando que sua 

solicitação já está avaliada, faltando apenas o aceite ou não. 

• APROVADA: Após recebimento de sua DET avaliada, o cliente irá aprová-la se 

as condições satisfizerem suas necessidades. O usuário APROVADOR ou MASTER é pela 

ação. Após este passo, o status passará à APROVADA. Com este termo, a autorização é 

dada Transpes a se mobilizar para o transporte. 

• REPROVADA: Ato de não aceitar a proposta comercial. O usuário APROVADOR 

ou MASTER é o responsável pela ação. Após este passo, o status passará a REPROVADA 

e o negócio será descartado. 

 

- A TODO O MOMENTO O CLIENTE PODERÁ SOLICITAR ALTERAÇÕES EM SUA DET, 

DESTE QUE ESTA NÃO ESTEJA APROVADA/ REPROVADA. 

- A TODO O MOMENTO O CLIENTE PODERÁ CANCELAR SUA DET, DESTE QUE ESTA NÃO 

SEJA APROVADA/ REPROVADA. 
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5.2 Emissão de DET´s (Ação do Cliente) 
 

>> SISOT >> DET >> CADASTRAR 

 

Figura 9 

 

 

(Figura 9) 

A DET será emitida sempre por um usuário do tipo MASTER ou COMUM e seguirá os 

seguintes passos 1 – DADOS DA DET, 2 – DADOS DA CARGA, 3 – DADOS DO 

TRANSPORTE que serão links de navegação podendo o usuário a qualquer instante 

passar por qualquer passo: 
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1º. DADOS DA DET 

 

 

Figura 10 

 

Por meio dos DADOS DO FATURAMENTO o usuário (MASTER ou COMUM), indicará o  

(Figura 10) 

cliente ou unidade pelo pagamento do transporte desde que este usuário esteja 

vinculado a esta estrutura matriz/unidade e também, informações relativas ao contato 

do negócio. Ao selecionarmos DADOS DO FATURAMENTO é carregada a tela onde o 

usuário enxergará toda a estrutura matriz/unidade.  
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(Figura 11) 
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O PORTAL TRANSPES permite cadastrar também, diferentes empresas para 

faturamento, mesmo que não esteja em sua estrutura matriz/unidade. Esta 

informação pode ser incluída através do check OUTRO (Figura 12). 

 

 

Figura 12 

(Figura 12) 

Após a escolha de Dados do faturamento, o seguinte formulário é carregado (Figura 

13). 
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Figura 13 

 

 

(Figura 13) 

 

Com a escolha dos DADOS DO FATURAMENTO será necessário preencher as 

informações obrigatórias:  

• CONTATO: Pessoa responsável pela solicitação de transporte; 

• CELULAR: Celular do contato; 

• E-MAIL: Email do contato; 

 

Como último passo desta primeira etapa, o usuário APROVADOR (que aprova ou 

reprova DET´S por parte do cliente) e usuário RESPONSÁVEL (gerente comercial 
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Transpes que atende o cliente pela operação) deverão ser informados como mostrado 

na figura abaixo. 

 

 

(Figura 14) 

 

 

Clique PRÓXIMO para acesso ao 2º passo (DADOS DA CARGA). 
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2º. DADOS DA DET 

 

 

 

Figura 15 

 

(Figura 15) 

 

A rotina DADOS DA CARGA é utilizada para cadastrar informações referentes às cargas 

que serão transportadas. Nesta área são apresentados dados relacionados a: 

 

• Descrição: Uma descrição resumida do equipamento a ser transportado. É 

onde informamos realmente o que estará no transporte; 

• Observação: Caso o cliente queira fazer uma observação da carga a ser 

transportada; 
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• Qtd Itens: Refere-se a quantidade de unidades de uma mesma carga; 

• Comprimento: Comprimento referente a uma unidade da carga; 

• Largura: Largura referente a uma unidade da carga; 

• Altura: Altura referente a uma unidade da carga; 

• Peso: Peso total das cargas; 

• Valor da carga: Valor somatório de uma determinada carga; 

• Seguro: Tipos de seguro envolvido no transporte; 

• Características: Características gerais da carga; 

• Tipo Container: Escolha do container indicado ao transporte; 

• Data/hora Coleta: Data e hora que o cliente gostaria que fosse realizada a 

coleta das cargas; 
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• Data/hora entrega: Data e hora que o cliente gostaria que fosse realizada a 

entrega das cargas. 

 

Em um mesmo DET, o cliente poderá informar outras cargas a serem transportadas. 

Para isto temos a opção ADICIONAR CARGA. Quando esta opção é selecionada, o 

formulário abrirá novos campos para preenchimento de uma nova carga. (Figura 16 e 

17). 

 

 

 

 

 

(Figura 16) 
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Figura 17 

 

 

(Figura 17) 
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Assim como o cliente adiciona uma nova carga, ele também poderá excluir carga caso 

necessite. Para isto, ele deverá clicar na opção EXCLUIR CARGA. Após esta ação, a 

última carga cadastrada será removida. 

 

 

Figura 18 

 

 

(Figura 18) 
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No caso de existirem diversas cargas em um DET, poderemos definir o mesmo 

endereço de entrega e coleta para elas. Para isto, a seleção “TODAS AS CARGAS TERÃO 

O MESMO ENDEREÇO DE COLETA E ENTREGA” deverá estar marcada. Caso contrário, 

deverão ser informados endereços de coleta e entrega em DADOS DO TRANSPORTE 

para cada carga cadastrada. Essa opção por padrão já virá selecionada. 

 

 

 

Clique no botão PRÓXIMO para irmos à opção DADOS DO TRANSPORTE. 

 

(Figura 19) 
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3º. DADOS DO TRANSPORTE 

 

Neste 3º e último passo são apresentados dados referentes a coleta (origem do 

transporte) e entrega (destino do transporte). O preenchimento destas informações 

permite a geração do DET por completo. Para isto devemos preencher os campos 

obrigatórios de DADOS DA COLETA, bem como DADOS DE ENTREGA. 

 

 

 

Figura 19 

 

(Figura 20) 

Informações para DADOS DA COLETA /DADOS DA ENTREGA que são obrigatórias: 
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• CNPJ: Seqüência de números que identifica uma empresa junto a Receita 

Federal. No caso de empresa do exterior, o preenchimento deste campo será 

uma seqüência de “zeros” (00.000.000/0000-00).  

• Empresa: Nome abreviado da empresa; 

• Razão Social: Nome com a qual o CLIENTE se individualiza e exerce suas 

funções; 

• Logradouro: Endereço de coleta/entrega do transporte; 

• Bairro: Bairro de coleta/entrega do transporte; 

• CEP: Código de endereçamento postal de coleta/entrega do transporte; 

• Município: Cidade da coleta/entrega do transporte; 

• UF: Unidade Federativa da coleta/entrega do transporte; 

• País: Pais da coleta/entrega do transporte; 

• Telefone: Telefone de contato da empresa para coleta/entrega do transporte; 

• Contato: Contato empresarial para coleta/entrega do transporte; 

• Telefone: Telefone de contato da empresa para coleta/entrega do transporte; 

• Contato: Contato empresarial para coleta/entrega do transporte; 

• Email: Endereço eletrônico do contato empresarial para coleta/entrega do 

transporte; 

 

 Em seguida clique no botão SALVAR. 
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(Figura 21) 
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5.3 Análise de DET (Ação da Transpes) 
 

>> SISOT >> DET >> CONSULTA 

 

Quando um DET é gerado pelo cliente, um e-mail é encaminhado ao gerente comercial 

da Transpes informando-o sobre o novo negócio. O status atual da transação é EM 

ANÁLISE TRANSPES. 

 

Figura 21 

 

 

(Figura 22) 
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Após análise minuciosa, o gerente comercial avaliará o transporte utilizando o botão 

PRECIFICAR DET. Esta opção permite digitação do valor de frete e dados de coleta/ 

entrega efetivas de acordo com o transporte solicitado no DET. 
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Figura 22 

 

 

(Figura 23) 

 

As seguintes informações deverão ser preenchidas obrigatoriamente: 

• Data da coleta efetiva: Data real da coleta do transporte; 

• Hora da coleta efetiva Hora real da coleta do transporte; 

• Data da entrega efetiva Data real da entrega do transporte; 

• Hora da coleta efetiva: Hora real da coleta efetiva; 

• Valor do frete: Valor estipulado pela Transpes para realização do transporte. 

Em seguida clique no botão SALVAR e a DET passará do status EM ANÁLISE TRANSPES 

para AGUARDANDO APROVAÇÃO. Um e-mail enviado ao cliente informando situação. 
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(Figura 24) 
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5.4 Aprovação / Reprovação de Det´s (Ação do Client e ) 
 

Esta opção permite a aprovação do DET após avaliação do negócio pela Transpes, 

possibilitando dar início ao processo de coleta para efetuar o transporte. A aprovação 

do DET pode ser efetuada no momento de consulta de DET por um usuário máster ou 

aprovador.  

 

 

Figura 24 

 

A ação para aprovação, pode ser feito através do botão APROVAR. O status da DET  

(Figura 25) 

 

neste momento passará de AGUARDANDO APROVAÇÃO para APROVADO. 
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(Figura 27) 

Se o cliente não concordar com as condições, deverá clicar no botão. O status da DET 

passará de AGUARDANDO APROVAÇÃO para REPROVADO.  

 

 

(Figura 28) 
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6 RASTREAMENTO / LOCALIZE SUA CARGA (ATORES: 
TRANSPES/ CLIENTE) 

 

RASTREAMENTO >> LOCALIZAÇÃO DE CARGAS 

 

O PORTAL DO CLIENTE possibilita o acompanhamento do transporte de cargas do 

cliente. Para garantir a excelência deste serviço, o portal oferece uma pesquisa de fácil 

compreensão. 

 

• Status: Esta opção permite o acompanhamento atual status do transporte e está 

em: 

 

•      EM TRÂNSITO -> fase de mobilização da carga e todo o percurso da viagem; 

 

•      CHEGADA EM DESTINO -> Viagem concluída, faltando apenas a descarga. 

 

•      FINALIZADA -> Descarga concluída. Fim do transporte. 

 

• Viagem: Número interno da Transpes que indica o número da viagem relacionada 

ao DET; 

• Origem: Localização referente à coleta da carga; 

• Destino Localização referente à entrega da carga; 

• Carga: Produto a ser transportado; 

• Localização (Link para consulta de histórico de localização); 

• Ocorrências (Link para consulta de histórico de ocorrências); 

• Conhecimento de Transporte (CTRC) e nota fiscal; 
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Para realizar esta consulta, o usuário deverá preencher os filtros de acordo com sua 

necessidade e clicar em FILTRAR. 

 

 

 

(Figura 29) 
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O seguinte resultado será apresentado: 

 

 

 

 

 

(Figura 30) 
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(Figura 30) 
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Observamos na figura 29 no resultado obtido, que os campos LOCALIZAÇÃO e 

OCORRENCIA são links que levam a um histórico do transporte. 

 

• Localização: Está relacionada à posição da carga até o presente momento. 

Ao selecionarmos este link veremos o progresso do transporte: 

 

 

Figura 30 

(Figura 31) 

 

 

 

• Ocorrência: Está relacionada a eventos ocorridos durante a viagem. A 

seguinte tela é apresentada: 
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(Figura 32) 

 

 

 

 

 


