
SISTEMA DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Mantenha a frota
em suas mãos.



SOBRE A ASSISTE

A ASSISTE tem sua sede em Piracicaba - 
SP e está presente em todo o Brasil e no 
Exterior, por meio de seus representantes 
e clientes.

Em crescimento constante desde sua 
fundação em 1990, a ASSISTE 
acompanha todas as evoluções 
tecnológicas para oferecer aos seus 
clientes as melhores soluções para uma 
gestão eficaz.

Os sistemas desenvolvidos pela ASSISTE 
são usados em vários setores da 
economia, notadamente nos setores 
sucroenergético, agrícola, construção civil, 
na mineração, no transporte de cargas, 
no transporte coletivo, e pelos operadores 
logísticos.

Acesse o site
www.assiste.com.br
e conheça a história

da empresa.



ASSISTE SISMA

POR QUE USAR?
Porque o SISMA é pioneiro e a mais completa ferramenta para 
Gerenciamento de Manutenção de Frota do mercado, largamente 
usada por empresas no Brasil e no Exterior.

Com atualizações frequentes há mais de 24 anos, o SISMA mantém-se à 
frente do mercado, antecipando as mudanças do macroambiente.

A instalação do SISMA e o treinamento das pessoas são realizados pelos 
especialistas em implantação e treinamento da ASSISTE.

Os Gestores, Técnicos e Operadores têm acesso direto e fácil a todas as 
informações necessárias para manter a frota em totais condições de uso.

O SISMA é enriquecido com o “B.I. - business intelligence”, recurso 
imprescindível para auxiliar nas tomadas de decisões, na gestão de aquisições e 
logística.

O SISMA oferece soluções para automatizar a execução de rotinas. Isso 
garante a diminuição de custos e de imprevistos porque melhora significativamente
o desempenho dos processos de manutenção, operação e logística.

As informações de campo podem ser transmitidas diretamente para o sistema 
através de dispositivos mobile como celulares, tablets e coletores de dados.
Isso garante ao SISMA informações em tempo real.

O sistema para gerenciamento de manutenção de frota - SISMA - foi 
desenvolvido pela ASSISTE para auxiliar as empresas na solução de problemas 

de custo e gerenciamento de manutenção das suas frotas automotivas.

Com o uso desta poderosa ferramenta, o SISMA, as empresas têm maior 
facilidade de planejar, executar e controlar as manutenções preventivas e 

corretivas das suas frotas. Isto influi significativamente na operacionalidade das 
empresas e na lucratividade dos seus negócios.
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MANUTENÇÃO BÁSICA
abre ordens de serviço e histórico de manutenções

Mantém um acervo dos equipamentos motorizados com 
suas especificações técnico-administrativas.

Programa, alerta e emite ordens de serviço para trocas 
de óleos, filtros e lavagem dos equipamentos, e 
determina o consumo de combustíveis da frota.

mecânica
OFICINA
Administra as manutenções realizadas pelas oficinas 
próprias ou de terceiros, mantém um histórico de 
manutenções realizadas em cada equipamento, apura 
a reincidência de serviços, mostra tarefas críticas 
devido à alta de ocorrências ou alto custo.
Gerencia tanto os equipamentos como a mão de obra.

SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE FROTA
MÓDULOS PRINCIPAIS

Define o plano de manutenção, as manutenções 
periódicas de cada equipamento, programa a 

parada dos equipamentos para as manutenções e 
emite Ordens de Serviço.

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

controle de estoque de

Controla entrada, saída e o consumo por período e 
por ponto de abastecimento. Identifica desvios e 

provisiona os gastos para o próximo período. Pode 
ser integrado com bombas eletrônicas 

automatizadas.



Controla o desgaste dos componentes. Mantém o
histórico de manutenções efetuadas para validar as
garantias e controlar o período de vida útil.

COMPONENTES / AGREGADOS
controle de inventário, garantias e da vida útil

PNEUS
controles e históricos
Controla o uso dos pneus, as posições, manutenções e motivos 
de eliminação, além de fornecer o histórico dos vários modelos. 
Emite relatórios dos que estão em posição de desgaste excessivo 
e com calibragens incorretas.
Relaciona equipamentos com problemas mecânicos como 
desalinhamento e balanceamento. Programa calibragens,  
medição de sulcos, alinhamento, balanceamento, rodízios e 
programa a reforma dos pneus.

LICENCIAMENTO E SEGUROS
motoristas / multas / seguros e documentações

Controla o vencimento de habilitações, de exames 
médicos, pontuação de multas, programa o valor 
das multas no módulo de custos.

Controla o vencimento dos seguros e Licenciamentos.

Calcula os custos reais e o orçamento dos equipamentos por 
unidade e por modelo, com as parcelas de recuperação de 
capital, taxas, salários e encargos sociais dos motoristas, 
combustíveis, lubrificantes, reparos e rateios pré-definidos.

CUSTOS E ORÇAMENTOS
controles contábeis e provisionais

GERENCIAL
business intelligence
Resume as principais informações de todos os módulos do 
SISMA. Gera relatórios para análises rápidas que servem de 
medição dos índices da empresa de acordo com o histórico e 
as metas.
Determina e confere os índices de eficiência no atendimento e 
na disponibilidade dos equipamentos em manutenção.

* Consulte opção de captação de dados e consultas via mobile.



DEMAIS
MÓDULOS

FERRAMENTARIA

OPERADOR MANTENEDOR

OPERADOR

AMBIENTAL

PORTARIA / PÁTIO

TRÁFEGO

FINANCEIRO

CT-e - CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRÔNICO

CENTRAL DE LOCAÇÕES

RENOVAÇÃO DE FROTA

DIMENSIONAMENTO DE FROTA

LABORATÓRIO DE ÓLEO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
O SISMA é pioneiro e consagrado no 

mercado. Este sistema aceita usuários 
ilimitados. Portanto, a sua empresa 

pode integrar os departamentos 
sem aumentar o custo 

operacional e de novas licenças.

O Sistema dá suporte a todos os 
veículos automotores, sejam eles 
para tranporte de passageiros,
de carga ou para trabalho.

Acesse o site
www.assiste.com.br
e conheça mais detalhes .



O Sistema de Manutenção SISMA é disponibilizado em 
módulos pré-definidos com possibilidade de adicionar módulos 
opcionais ou se integrar com sistemas já implantados.

Funcionalidades personalizadas
são desenvolvidas sob medida

em trabalhos conjuntos da equipe técnica 
de desenvolvedores com os clientes.

A equipe de desenvolvimento e suporte 
está disponível para solucionar 
questões e chamadas de suporte 
técnico, por meio de telefone,
chat online e pela internet.

Marque uma demonstração
e conheça todas as funcionalidades.



R. Alexandre Herculano, 120 - Sala 91 - Torre A - Piracicaba - SP

site: WWW.ASSISTE.COM.BR - e-mail: CONTATO@ASSISTE.COM.BR

fone: (19) 3422-8559

SISMA EM EQUIPAMENTOS
PORTÁTEIS - MOBILE 

Disponível para celulares, smartphones, tablets e coletores de dados.

O próprio operador do equipamento ou o mecânico podem preencher as fichas digitalmente e
enviar com segurança para o servidor do SISMA da sua empresa por meio da rede de telefonia
celular ou pela internet.

Sem sinal? Não importa! Os dados ficam armazenados no equipamento até que a rede esteja 
disponível e então são transmitidos automaticamente.

Confiabilidade. Os dados necessários para a tomada de decisão são disponibilizados no 
SISMA após uma dupla conferência instantânea das informações pelo sistema.

DE QUALQUER LUGAR
PARA O

SERVIDOR SISMA
AUMENTANDO A
PRODUTIVIDADE

Agilidade na tomada de informações e no acompanhamento de sua frota!


