
Automação Simplificada 
para Postos Industriais

CFN LIGTH 
SAAS

O CFN Ligth é um controlador para gestão de combustível que trabalha 

integrado ao Orpay 1000, para liberação e controle do abastecimento da 

frota, e ao sistema de monitoramento dos tanques. A solução também 

contempla a plataforma FuelOnet Pro, que é a interface online com 

informações gerenciais disponibilizadas através de dashboards, relatórios, 

alarmes, gráficos e muitos outros recursos para o gestor da frota.

• Controle total dos abastecimentos por meio de  
identificação da frota

• Aplicação de regras de negócios para aprimorar a gestão 
de abastecimento

• Redução drástica na infraestrutura necessária

• Fácil instalação e conectividade plug & play

• O sistema garante que somente o veículo autorizado seja 
abastecido (Garantia dada somente com a aquisição do 
Fuel Point PLUS)
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• Versão stand alone para postos de abastecimento industriais

• Controle de bombas mecânicas e eletrônicas. 

• Terminal de autorização totalmente integrado

• Variedade de dispositivos de autorização:

• Solução Fuel Point PLUS (RFID - VIS) *Opcional

• Tags e cartões sem contato: MiFare / 125 KHz

• Autorização de um ou dois estágios

Por meio da plataforma FuelONet Pro, a solução permite uma gestão 
completa do abastecimento que inclui gestão de inventário, níveis de 
tanques, entregas de combustíveis, gestão completa de alarmes, relatórios 
de abastecimento, consumos, eficiência operacional e rendimentos.

Principais 
Características

FuelOnet Pro

OCP-0029

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.

A plataforma conta com um moderno módulo de relatórios, customizáveis 
conforme demanda de cada cliente, área ou departamento. A gestão 
analítica de dados permite uma tomada de decisão rápida e assertiva 
quanto a gestão do combustível.


