
GESTÃO

MEDIÇÃO,

MONITORAMENTO AMBIENTAL

AUTOMAÇÃO,

FROTA
INDICADORES E CONTROLES 

PARA O DIA A DIA DA SUA 



Frotas
SOLUÇÃO INTERNA

Acesse todas as informações sobre a sua frota em tempo
real na nuvem;

Obtenha dados precisos de cada abastecimento da sua frota, 
como: quem abasteceu, quando e quantos litros;

Compare o volume de combustíveis consumidos por cada frota;

Integração com medidores de terceiros;

Integração com bomba mecânica e eletrônica;

Autorização de abastecimento de cada veículo da sua frota
de forma flexível através de cartões ou utilizando o teclado 
EZTerm;



EZVision Medição
COMPLETA E INTEGRADA

Módulo Medição de Tanques

Módulo Monitoramento Ambiental

Calibração Inteligente

Integração com Nuvem (EZHO)

Controle de Aferições

Módulo Automação de Bombas

Gestão de Perdas e Entregas

Reconciliação em Tempo Real

Informações Completas de Gestão

Opção Cabeada ou Wireless

COMPLETA E INTEGRADA

Evite perdas e reduza seus custos

Automação de Bombas

OBS: Algumas das funcionalidades descritas acima são referentes à solução completa, contendo 
          os módulos de Medição, Automação, Monitoramento Ambiental e Portal na Nuvem.

Integração com
Nuvem (EZHO)

Informações gerenciais
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ou Wireless

Módulo medição
de tanques

Estabilidade elétrica
com isolação óptica

de 3500V

Capacidade de 100 mil
transações offline
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IDENTIFICAÇÃO

MÓDULO

(Cabo ou Wireless)

(Nuvem)

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

de Frota

Automação

Reconciliação

Medição
MÓDULO

Ambiental

EZHO
Frota

A EZTech entrega uma solução completa que facilita a 
gestão do dia a dia da sua frota, permitindo maior 
acompanhamento e controle dos abastecimentos.

Nossas tecnologias têm o formato modular, podendo 
ser adquiridas juntas ou separadamente e estão 100% 
integradas entre si, garantindo informações de alto 
valor para o dia a dia do gestor e sua equipe.



Frotas
GESTÃO DE INDICADORES EM
TEMPO REAL NA NUVEM

......
Monitoramento
Ambiental

...... Reconciliação

........
Controle de

Abastecimento
Por Frentista

Por Veículo

Por Frota

.......
Controle de 
Volume de Combustível

Da Frota

Diário

.......
Controle de 

entregas físicas

Monitoramento
de Tanques

Ranking de motoristas
por volume consumido

......Ranking



NACIONAL

SCAN ME
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