
Solução de Gerenciamento 
de Estoque de Combustíveis

INSITE360

Tenha uma visão 360º do seu estoque de combustível, da entrega 
à venda com o Insite360.
O Insite360 é uma plataforma segura de gerenciamento de 
combustível que fornece aos operadores, gerentes e donos de 
rede de postos acesso, a qualquer momento e em qualquer lu-
gar, a insights críticos sobre as operações dos seus combustíveis.
O Insite360 utiliza a calibração QuickChart de alta resolução 
para garantir a melhor calibração de tanques do mercado. Sem 
tabelas de arqueação precisas dos tanques uma correta recon-
ciliação nunca será alcançada. Isso pode mascarar problemas 
que só serão detectados muito tarde. QuickChart fornece pre-
cisão com a velocidade necessária para resolver este problema 
fundamental. 

• Painéis interativos online

• Relatórios abrangentes da rede e do posto

• Calibre os tanques com rapidez e precisão 

• Monitore variações, análise e entenda

• Alertas de status para destacar possíveis problemas

• Recomendações para economia de custos

• Aprimore a calibração do sistema de medição automá-
tica de tanques

• Diagnóstico remoto de equipamentos
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Você precisa de soluções e tecnologia para fazer do seu negócio um sucesso. Alguém que 
entenda as suas necessidades, os seus clientes. Temos os produtos e serviços que você precisa. 
Você pode contar com a gente. Entre em contato com o nosso representante autorizado e obtenha 
mais informações.

Os grandes inimigos da lucratividade do posto de combustível são os 

medidores descalibrados que dispensam excesso de combustível, a falta 

de calibração dos tanques e os problemas na entrega de combustível. 

O Insite360 pode identificar a perda de combustível por variações de 

estoque, permitindo mais efetividade na gestão dos custos mais tangível.

GERE ECONOMIA DE 
CUSTO SUSTENTÁVEL
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Usando a reconciliação de inventário comercial, você pode 
manter o posto em funcionamento, verificar os valores de entrega 
e ter continuamente relatórios de inventário precisos e ajustados.  
O Relatório de entrega ajustada calcula a quantidade de 
combustível vendida durante a descarga de combustível 
para fornecer uma quantidade real entregue.

SEM RECONCILIAÇÃO

1  Começando o inventário de combustível: 10.000 litros.

2  Receba uma entrega de combustível: 50.000 litros

3  Venda: ? litros | Fim do cálculo de estoque: 60.000 litros

COM TLS-450PLUS COM RELATÓRIOS BIR:

1  Começando o inventário de combustível: 10.000 litros.

2  Receba uma entrega de combustível: 50.000 litros

3  Venda: 20.000 litros

4  Fim do cálculo de estoque: 40.000 litros

Com Insite360, você pode ter ainda mais benefícios do 

seu sistema de medição TLS da Veeder-Root. Maximize seu 

equipamento já adquirido adicionando o serviço Insite360 

para o controle definitivo do seu ativo mais valioso.

MAXIMIZE SEU 
INVESTIMENTO


