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Web based

Integração de Equipes
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A solução ELO foi desenhada para gerenciar todas as

atividades logísticas de projetos.

Gerencie em um único ambiente as diversas áreas da

companhia e seus fornecedores logísticos.

ELO solution was designed to manage all the

logistics activities.

Manage on a single environment several company’s

areas and logistics providers.

projects’

Project

PlanningIntegration Team

Multi-user

Web Based

Supplier Evaluation
Project Execution

On-line quotation



Acesso restrito através de

login e senha individual

por usuário (cliente e

fornecedor)
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Restricted access with

login and password for

each user (client and

supplier)

Permissão de acesso por

grupos de usuários

Access permission for user

groups

ACESSO | Como funciona
ACCESS | How it works
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Access the relevant

information in a single

screen.

pendencies

critical projects

delayed projects

forecast shipments

load in transit

?

?

?

?

?

Tenha acesso à

Informações relevantes

nu

pendências

previsão de embarques

cargas em trânsito

ma única tela.

projetos  críticos

projetos em atraso

?

?

?

?

?

DASHBOARD | Informações importantes numa única tela
DASHBOARD | Important Information on single screen



Crie fluxos de aprovação

por projetos e etapas.

emissão de projetos

cotação de fornecedores

execução de projetos

?

?

?
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Create approval workflows

for projects and phases.

project emission

uotation

project execution

?

?

?

supplier q

Avalie seus fornecedores

tabulando questionários

com nota e peso

Evaluate your suppliers by

scores and weights

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORESFLUXO DE APROVAÇÃO
SUPPLIERS’ EVALUATIONFLOW OF APPROVAL
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Track your projects in all

stages.

emission

requested quotation

received quotation

execution

Status

not started

started

completed

?

?

?

?

Acompanhe o andamento

de seus projetos em todas

as etapas.

emissão

cotação solicitada

cotação recebida

execução

Status do processo

não iniciado

iniciado

concluído

?

?

?

?

PROJETOS | Acompanhamento
PROJECTS | Follow Up
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Enter the shipment of your

project.

load / dimensions

source / destination / date

restrictions (can pile /

consolidate?)

?

?

?

Informe os embarques de

seu projeto.

peça / dimensões

origem /destino / data

restrições

?

?

? (pode empilhar

/ consolidar?)

Crie campos

personalizados para seu

projeto

Create custom fields for

your project

Visualize o melhor
conjunto transportador
considerando segurança e
legislação

See the best truck and

semi-trailer considering

safety and legislation

Importe diretamente do

MS-Excel os embarques de

seu projeto

Import from MS-Excel

shipments to your project

PROJETOS | Emissão
PROJECTS | Emission
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COTAÇÃO ON-LINE | Solicitação > Negociação > Aprovação

Select suppliers to

quotation

Selecione fornecedores

para cotação

Request quotation to

suppliers by shipments

Solicite cotação aos

fornecedores por

embarques

View and negotiate all

quotations from

suppliers

received

Visualize e negocie todas

as cotações recebidas dos

fornecedores

ONLINE | Request > Negotiation > ApprovalQUOTATION
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EXECUÇÃO - Tela do Cliente

Follow the execution of

each stage of the project

shipments (Collecting,

Shipment, Output, Arrival,

Unloading)

Acompanhe a execução

de cada etapa dos

embarques do projeto

(Coleta, Embarque, Saída,

Chegada, Desembarque)

Acompanhe e avalie o

risco de atrasos de seus

projetos

Monitor and evaluate the

risk of delays in your

projects

Mantenha o histórico de
todos os do
projeto

follow ups

Keep history of the

project’s follow ups

EXECUTION - Client Screen
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INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

SERVIDORES DE APLICAÇÃO

A DC2 usa um cluster de servidores espalhados no Brasil e Estados

Unidos. Todos são monitorados 24x7 através de ferramentas de

sonda que mantém nosso uptime acima de 99.9% na maioria dos

meses do ano.

COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA

Toda a comunicação entre os navegadores dos usuários e nosso

servidor é criptografada por padrão SSL. Ou seja, não existe a

possibilidade de pessoas mau intencionadas capturarem pacotes de

dados sobre os projetos e informações da sua empresa e

conseguirem decifrar o que está escrito.

O SERVIDOR DE STORAGE (arquivos)

Todos os arquivos anexados aos projetos também trafegam

de maneira criptografada. Eles são guardados no serviço S3,

da Amazon, o maior e mais seguro serviço de storage hoje

disponível no mundo.

BANCO DE DADOS

Utilizamos servidores exclusivos apenas para os bancos de dados de

leitura e de escrita. Eles criptografam informações sensíveis como as

senhas. Ou seja, nem mesmo os desenvolvedores internos da nossa

empresa têm acesso a esses dados.

Cópias de segurança são executadas constantemente e existem

funções de disaster-recovery em poucos segundos.

Os dados da sua empresa na DC2 podem ser solicitados (dump do

banco) quando achar necessário, através de abertura de ticket para

nosso suporte.

NOTAS SOBRE COMPLIANCE

A DC2 utiliza na maioria dos seus serviços que compõem a

plataforma, servidores Amazon AWS. Eles possuem auditorias

constantes e os mais renomados selos de segurança e

disponibilidade do setor.
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INFRASTRUCTURE & SECURITY

DATABASE

Exclusive Servers to databases of reading and writing. They

encrypt sensitive information like passwords. In other words,

even the internal developers of our company have access to this

data.

Backups are executed constantly and there are functions

disaster-recovery in seconds.

Your company's data can be requested (dump of the database)

when necessary, through our support.

COMPLIANCE NOTES

DC2 uses in most of their services that compose the platform,

Amazon AWS servers. They are constantly audited and has the

most renowned security seals of the industry.and availability

APPLICATION SERVERS

DC2 uses a cluster of servers in the United States and Brazil. All

are monitored 24x7 with tools that keeps our uptime above

99.9% during most months of the year.

ENCRYPTED COMMUNICATION

All communication between users' browsers and our server is

encrypted by SSL standard. In other words, there is no

possibility of bad intentioned people capture data packets

about the projects and information of your company and

decipher what is written.

The SERVER STORAGE (files)

All files attached to projects are also encrypted. They are stored

in Amazon’ S3 service, the largest and most secure storage

service available in the world today.
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