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Nesta edição:

Leia mais!

Completamos 1 ano de 
Praxio! A festa é nossa, mas 
é para você que embalamos 
os presentes. 

Editorial1

Leia mais!

Já está em fase de homologação, o 
módulo “Plantão Rodoviário”. 
Com ele, cliente Globus visualizará 
partidas e chegadas em uma única 
tela e, além disso, poderá escalar um 
motorista com apenas alguns cliques!

Vem aí!2

Leia mais!

Módulo “Recursos Humanos” está 
apto para informar capacitações e 
treinamentos obrigatórios. 

Leia mais!

Você sabia que atualizamos a tela de 
CAT para atender os envios do 
eSocial? 

Leia mais!

Não sabe como enviar as tabelas e 
eventos de SST? Nós te ajudamos! 

Leia mais!

eSocial também é história de 
sucesso. Confira os nossos cases!

eSocial 
urgente!3

Leia mais!

Você sabia que é possível gerar 
Tickets de Atendimento sem sair 
do Globus?

Leia mais!

Você sabia que é possível controlar 
o gasto com combustível com o 
seu ERP? 

Dúvidas 
mais frequentes4

Leia mais!

A gestão dos pneus da sua frota 
ficou ainda mais fácil! Nova 
funcionalidade do módulo Pneus 
possibilita a impressão e o envio de 
arquivos para o setor responsável. 

Leia mais!

Quer saber quantas passagens 
rodoviárias foram alteradas? 
Nova funcionalidade permite que 
você gere um relatório apenas com os 
BP-es substituídos. 

Leia mais!

Novo recurso de Gestão de 
Compras (99Kote) permite o 
reenvio das cotações de forma 
automática. 

Leia mais!

Novo recurso do ERP da Praxio não 
deixa você cair no golpe do boleto 
falso! 

Confira os novos recursos 
disponíveis para você5Confira os novos recursos 
disponíveis para você

Leia mais!

EAD Globus: Turismo 

O módulo de Turismo é uma solução voltada para a administração das operações O módulo de Turismo é uma solução voltada para a administração das operações 
desse segmento. Tem como objetivo o controle de venda de excursões, traslados, 
city tour e viagens. Conta com funcionalidades como o desenvolvimento e emissão 
de contratos, controle de pagamentos, escalas, roteiros, comissionamento de 
agências, vendedores e motoristas, além de manter o cadastro de clientes com as 
suas ocorrências e movimentações.

Leia mais!

EAD Siga: Fretamento e turismo

Este módulo contempla todas as informações necessárias para o controle de 
estoque, além de sua integração com o módulo de Manutenção de Frotas. 

Veja os destaques do mês:

“O material é de grande importância e utilidade, ele me deu 
uma visão do soware. A apresentação é de fácil compreensão. 
Recomendo para o(a) profissional que está iniciando na área, 
pois é uma boa oportunidade de aprendizado.” Silas Santos, 
empresa ETT Carapicuíba

Confira o depoimento de um dos nossos alunos. 

Treinamentos6

Ao final do webinar o participante será capaz de fazer a programação, 
entender a regra de como funciona e gerar o recibo pela efetivação.

Público-alvo:
Gestores, analistas, assistentes, 
profissionais da área de DP e outras 
áreas afins.

Objetivo:
Fornecer o passo a passo de como Fornecer o passo a passo de como 
realizar uma programação de férias, 
excluir, alterar e realizar a efetivação. 
E quais são os impactos que temos 
caso seja feita a programação e não 
realizada a efetivação.

Tema:
Programação de férias (FLP). 

Clique aqui e assista!

Você já assistiu ao nosso 
webinar sobre “Programação 
de férias (FLP)? 

Webinar 
do mês 7Webinar 
do mês 
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Atendimento em todo o Brasil!
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