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1) Disponibilidade imediata, pois o site pode ser acessado 

   via navegador web de qualquer aparelho;

2) Compatibilidade multiplataforma;

3) Capacidade de atualização em tempo real;

4) Compartilhamento facilitado através de links do seu navegador;

5) Não ocupa a memória do seu aparelho;

6) Não ocupa espaço na sua tela.

Por que um site responsivo?

Acesse nosso site e suas informações no 
horário e local que quiser. Não importa o 
dispositivo, Notebook, tablet ou smartphone. 

Oferecemos ao cliente uma experiência 
completa sem comprometer a capacidade de 
armazenamento ou espaço dispositivo.



O Portal da Braspress foi desenvolvido para fornecer ao cliente acesso fácil às ferramentas 

para solicitar coletas, acompanhar e verificar o status de suas entregas, pagar suas faturas, 

localizar a filial mais próxima de você, além do chat para contato direto com o atendimento.   

Com mais de 15 mil acessos diários a ferramenta aproxima o cliente dos serviços como um 

diferencial no setor de transportes de encomendas. 

O Site

Vantagens dos Serviços

Serviços

Oferecemos o sistema mais moderno da atualidade, através de uma ferramenta responsiva, 
que se adapta ao navegador do seu aparelho ou computador.

Novo Tracking  -  Acompanhe suas Encomendas em tempo 
real e saiba o status  das suas entregas, datas e horários. 

Novo Painel de Inteligência Operacional - 
Acompanhe seus despachos e tenha uma visão 
detalhada de toda sua operação.



Visando facilitar o acesso dos clientes e maior compreensão dos processos de transporte e entrega de suas 
mercadorias, a ferramenta proporciona informações, de forma intuitiva, direta, em tempo real podendo ser 
acessada de qualquer dispositivo a qualquer momento.  

Visando facilitar o acesso dos clientes e maior compreensão dos processos de transporte e entrega de suas 
mercadorias, a ferramenta proporciona informações, de forma intuitiva, direta, em tempo real podendo ser 
acessada de qualquer dispositivo a qualquer momento.  

Novo Tracking

Feito na página principal do site, com ou sem login, pela barra superior do site e barra de serviço na lateral 
esquerda ou no botão na tela do seu smartphone.

Após o preenchimento das informações, será exibido o detalhamento do conhecimento correspondente à 
busca no formato de Linha do Tempo e tabela de informações.

 versão mobile

 versão web

 versão web

Linha do tempo

Sem login

Com login

Detalhes



Faça pesquisas detalhadas com ajuda dos filtros, e ordene os resultados de acordo com as informações que 
você necessita no tracking logado.

Faça pesquisas detalhadas com ajuda dos filtros, e ordene os resultados de acordo com as informações que 
você necessita no tracking logado.

 versão mobile

Filtro de Pesquisa

Linha do Tempo

Detalhes

Detalhes

Linha do tempo



Acompanhe seus despachos e tenha uma visão simplificada de toda sua operação.Acompanhe seus despachos e tenha uma visão simplificada de toda sua operação.

Painel de Inteligência Operacional

Escolha a opção Inteligência Operacional na barra de “Serviços Online” e entre com seu login e senha para 
acessar as informações de suas encomendas.

Página Principal
Após o preenchimento das informações, será exibido o detalhamento do conhecimento correspondente à 

busca no formato de Linha do Tempo.

Inteligência Operacional
Login

Comparativo semanal e 
mensal dos despachos e 
valor mercantil de suas 
encomendas.

Demonstrada a totalização 
geral de conhecimentos 
por status

Mostrada a quantidade de 
conhecimentos que existe no 
mesmo estado, independentemente 
do status.

Quantidade de despachos e 
o valor mercantil referente  
à semana atual,

Quantidade de despachos e 
o valor mercantil referente  
ao mês atual,

Pesquisa por Conhecimento, NF ou Loja



Detalhamento
Ao clicar sobre algum estado, terá acesso às informações detalhadas dos status do estado ou por cidade, 

em ambos os detalhamentos o usuário terá a informação referente aos seus despachos.

Conhecimento e Nota Fiscal

Cadastre sua loja

Para maiores detalhes sobre o conhecimento da carga e da NF  basta clicar no número informado, ou 
consultar na barra de pesquisa na parte superior, caso o usuário já possua o número.

Status
Pesquisa de conhecimento feito 
pela listagem status/cidade.

Listagem das informações 
organizadas por status da entrega.

Listagem das informações 
organizadas por loja.

Basta clicar no campo sinalizado que o sistema abrirá
a tela de cadastro conforme ao lado

Para cadastrar o nome da loja é necessário que esteja cadastrado na Braspress o CNPJ e o nome Fantasia. 
Para cadastrar o nome da loja, clique sobre o CNPJ que deseja realizar a alteração e descreva nos campos 
Nome, Loja e UF as informações necessárias, após isso clique no botão Gravar.
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