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1 - INTRODUÇÃO 
Este manual tem a finalidade de orientar e auxiliar os Gestores da Link a utilizarem as restrições contidas no menu 

controle do sistema com facilidade e eficiência. 

Para acessar esse menu de restrições basta logar no sistema com seu usuário e senha. 

1.1 - ACESSO AO SISTEMA  
Em seu navegador acesse o site https://www.linkbeneficios.com.br/ 

1.2 - LOGIN E ACESSO  
Clique no Menu “ACESSAR SISTEMA” no canto superior direito da tela;  

 

Clique na opção “EMPRESA CLIENTE”. 

 

1.3 - ACESSO DO USUÁRIO  
Preencha o COD. CLIENTE, o USUÁRIO e a SENHA enviados por e-mail pelo Setor de Relacionamento. 

Caso não lembre a senha, clique em “ESQUECI MINHA SENHA” e preencha o COD CLIENTE, o USUÁRIO e o E-MAIL 

para gerar uma nova senha. 

 

2 - MENU CONTROLES 
Após ter logado no sistema, para acessar o menu CONTROLES clique nessa opção, conforme imagem abaixo: 

 

Em CONTROLES você terá acesso a ferramenta de RESTRIÇÕES, aqui você pode configurar várias restrições para sua 

frota de veículos.  
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3 – RESTRIÇÕES 
Na opção de AÇÕES a direita da tela você terá a opção de criar uma Nova Restrição. 

 

Na opção Consultar Veículo, você consultará as restrições e abastecimentos bloqueados por veículo, consultando 

pela placa ou prefixo do veículo.

 

Você também pode criar um grupo de veículos para aplicar restrições, clicando em Agrupar Veículos.

 

Você tem na tela as restrições ativas, no campo de Busca você pode pesquisar por restrições através de palavras 

chaves. 

 

4 - RESTRIÇÕES DISPONÍVEIS EM SISTEMA E SEU FUNCIONAMENTO. 

Para criar uma nova restrição, basta clicar em Nova Restrição. 

Veremos um detalhamentos das restrições e suas funcionalidades. 

4.1 RESTRIÇÃO Nº 1 - KM/L (MÍNIMO/MÁXIMO): 

Essa restrição permite criar duas parametrizações, sendo: 

1 – Quantidade Mínima de KM/L.  

2 - Quantidade Máxima de KM/L. 

Essa parametrização te permite estabelecer a média de KM/L sendo parâmetros mínimos e máximos para sua frota. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência o tipo de 

restrição podendo escolher se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

 

 TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.  
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No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.2 RESTRIÇÃO Nº 2 - CAPACIDADE DO TANQUE. 

Essa restrição funciona com apenas um parâmetro de capacidade do tanque dos veículos.   

Ela funciona apenas no modo informativo, caso ocorra um abastecimento que supere a capacidade do tanque 

parametrizado nessa restrição será gerado uma inconsistência para o abastecimento. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

No Campo CAPACIDADE você irá preencher com a capacidade máxima do tanque. 
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Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto alvo para a restrição, podendo 

selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.3 RESTRIÇÃO Nº 3 – SERVIÇO LIBERADO: 

Essa restrição tem a funcionalidade de criar um parâmetro de combustível liberado para abastecimento, quando o 

veículo estiver com essa restrição ativa para um determinado combustível e abastecer com outro tipo de 

combustível será gerado um abastecimento com inconsistência no sistema.  

Essa restrição funciona apenas no modo informativo. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

Selecionar o tipo de Combustível/Serviço.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 
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Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.4 RESTRIÇÃO Nº 4 – VALOR/ QUANTIDADE DO SERVIÇO: 

Essa restrição tem por finalidade restringir ou informar o valor máximo ou quantidade máxima em litragem para um 

tipo de combustível ou serviço. 

Ela funciona com dois parâmetros sendo: 

1 – Valor Máximo para um tipo de Combustível/Serviço selecionado.  

2 – Quantidade Máxima em litros para o Combustível/Serviço selecionado.  

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

Selecione o tipo da restrição se será restritivo ou informativo. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o combustível ou serviço, o valor máximo e quantidade de litros máximo para o combustível 

ou serviço selecionado. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  
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Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.5 RESTRIÇÃO Nº 5 – LITROS (ABASTECIMENTO/ÓLEO): 

Essa restrição tem por finalidade definir a litragem máxima do Combustível ou Serviço selecionado. 

Ela funciona por dois parâmetros sendo: 

1 – Combustível/Serviço selecionado. 

2 – Quantidade de Litros estabelecido. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência selecione o 

tipo da restrição se será restritivo ou informativo. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o tipo de Combustível/Serviço e a quantidade máxima de litros. 
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No MODO RESTRITIVO, pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.6 RESTRIÇÃO Nº 6 – INTERVALO ENTRE TRANSAÇÕES POR HORAS E QUILOMETROS: 

Essa restrição tem por finalidade parametrizar o intervalo de tempo e a quantidade de quilometros percorridos entre 

os abastecimentos da sua frota. 

Ela funciona por dois parâmetros, sendo: 

1 – Quantidade de tempo em minutos entre os abastecimentos. 

2 – Quatidade de quilometros entre os abastecimentos. 

Essa restrição precisará que seja informado os dois parâmetros. 
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Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência selecione o 

tipo se será restritivo ou informativo. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência preencha o intervalo de tempo em minutos e a quantidade de quilometros percorridos, entre os 

abastecimentos. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.7 RESTRIÇÃO Nº 7 – FECHAMENTO DE REDE (UF/MUNICIPIO): 

Essa restrição tem por finalidade determinar uma localidade onde sua frota poderá abastecer. 

Essa restrição funciona por dois parâmetros, sendo: 
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1 – Pelo Estado selecionado. 

2 – Pela Cidade selecionada, ou pode deixar a opção de TODAS as cidades do estado selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione o tipo de 

restrição sendo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o estado e a cidade onde sua frota poderá abastecer. Para a cidade pode selecionar apenas 

uma cidade especifica ou deixar selecionada a opção de todas onde se aplicará a todas as cidades do estado 

selecionado. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.8 RESTRIÇÃO Nº 8 – DIA DA SEMANA/DIA/HORA (DIA + HORA DE/ATÉ): 

Essa restrição te permite definir um período e horário para o qual sua frota poderá abastecer. 
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Ela funciona por dois parâmetros, sendo: 

1 – Data de início e horário de início selecionado.  

2 – Data final e horário final selecionado. 

EX: Selecionando o tipo de data sendo dias da semana: De Segunda à Sexta – Horário das 07:00 às 18:00hs  

Esse será o período parametrizado onde dependendo do tipo da restrição selecionado, o abastecimento fora desses 

parâmetros será bloqueado ou irá gerar um abastecimento com inconsistência no sistema.  

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione o tipo de 

restrição, sendo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o TIPO DE DATA podendo escolher se será por dia de semana, ou período de datas. 

Selecione na sequência a DATA DE e DATA ATÉ de acordo com o tipo de data selecionada. 

Seleciona os horário em HORÁRIO EM e HORÁRIO ATÉ para definir os horários para a restrição. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 
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4.9 RESTRIÇÃO Nº 9 – DATA E R$/L (COMBUSTÍVEL, UF E MUNÍCIPIO): 

Essa restrição é a junção das duas restrições anteriores, nessa restrição você poderá restringir o abastecimento do 

veículo ou grupo por localidade, período podendo selecionar data de início e data final ou dias de semana, os 

horários para abastecimento, combustível/serviço e valor. 

Ela funciona por dois parâmetros, sendo: 

1 – Data de início e horário de início selecionado e o combustível ou serviço selecionado. 

2 -– Data final e horário final selecionado e valor do combustível ou serviço selecionado. 

EX: Selecionando o tipo de data sendo dias da semana: De Segunda à Sexta – Horário das 07:00 às 18:00hs e o 

Combustível/Serviço sendo Álcool com valor de R$ 4,10.  

Esse será o período parametrizado onde dependendo do tipo da restrição selecionado, o abastecimento fora desses 

parâmetros será bloqueado ou irá gerar um abastecimento com inconsistência no sistema.  

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione o tipo de 

restrição, sendo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o TIPO DE DATA podendo escolher se será por dia de semana, ou período de datas. 

Selecione na sequência a DATA DE e DATA ATÉ de acordo com o tipo de data selecionada. 

Seleciona os horário em HORÁRIO EM e HORÁRIO ATÉ para definir os horários para a restrição. 

Na sequência selecione o ESTADO e a CIDADE onde sua frota poderá abastecer. Para a cidade pode selecionar 

apenas uma cidade específica ou deixar seleciona a opção de todas, onde se aplicará a todas as cidades do estado 

selecionado. 

Selecione o combustível/serviço e seu valor.  

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  
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Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.  

 

4.10 RESTRIÇÃO Nº 10 – VENCIMENTO DO IPVA: 

Essa restrição tem a finalidade de restringir ou informar os abastecimentos em veículos com o IPVA vencido. 

Importante ressaltar que no cadastro dos veículos deverá constar a data de vencimento do IPVA atualizado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione na sequência o 

tipo da restrição se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  
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Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.  

 

4.11 RESTRIÇÃO Nº 11 – VENCIMENTO DO SEGURO: 

Essa restrição é semelhante a anterior, sua finalidade é restringir ou informar o abastecimento de veículos com o 

seguro vencido. 

Importante ressaltar que no cadastro dos veículos deverá constar a data de vencimento do Seguro atualizado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione na sequência o 

tipo da restrição se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  



 

Página 17  
 

 

 

 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.11 RESTRIÇÃO Nº 12 – VALOR MÍNIMO/ MÁXIMO POR LITRO E POR TIPO DE 

COMBUSTÍVEL/SERVIÇO 

Essa restrição te permite parametrizar os valores mínimos e máximos de um determinado combustível ou serviço, de 

forma a restringir ou informar os abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos. 

 A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Valor mínimo do combustível ou serviço selecionado. 

2 – Valor máximo do combustível ou serviço selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione na sequência o 

tipo da restrição se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 
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No campo SERVIÇOS você irá selecionar o combustível ou serviço que será estabelecido os parâmetros, na sequência 

preencha os valor mínimo e máximo para o combustível ou serviço selecionado.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.12 RESTRIÇÃO Nº 13 – QUANTIDADE DE ABASTECIMENTO POR DIA, SEMANA E MÊS: 

Essa restrição te permite parametrizar a quantidade de transações realizadas para abastecimento por dia, semana ou 

mês. 

Essa restrição é apenas para abastecimento e aquisição de combustíveis e não serviços. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, em seguida selecione o 

tipo de restrição se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 
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O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o PERÍODO para a restrição se será por dia, semana ou mês e a QUANTIDADE de transações para 

abastecimento pelo período selecionado. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.13 RESTRIÇÃO Nº 14 – ESTABELECIMENTOS LIBERADOS 

Essa restrição te permite selecionar um estabelecimento que será liberado para o abastecimento de um veículo, 

marca, modelo e cliente de forma restritiva ou informativa.  
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Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, selecione na sequência o 

tipo da restrição se será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o estabelecimento para abastecimento. 

 

MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela. 

 

4.14 RESTRIÇÃO Nº 15 – LITROS/HORA (MÍNIMO/MÁXIMO) 

Essa restrição te permite parametrizar a quantidade mínimo e máximo por litro/hora para maquinários e 

equipamentos da sua frota de forma restritiva ou informativa.  
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A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Quantidade de LITROS/HORA mínimo. 

2 -  Quantidade de LITROS/HORA máximo. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência seleciona se 

a restrição será do tipo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Preencha a quantidade de LITRO/HORA MÍNIMO e a quantidade de LITRO/HORA MÁXIMA. 

 

MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.15 RESTRIÇÃO Nº 17 – NÃO ACEITAR KM MENOR OU IGUAL AO ABASTECIMENTO ANTERIOR 

Essa restrição te permite restringir ou informar os abastecimentos a qual a quilometragem registrada no ato do 

abastecimento seja menor que o informado em abastecimentos anteriores. 
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Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência seleciona se 

a restrição será do tipo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

 

MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.16 RESTRIÇÃO Nº 18 – KM/L (MÍNIMO/MÁXIMO) POR COMBUSTÍVEL 

Essa restrição de permite parametrizar o consumo mínimo e máximo de quilometragem por Litro para um tipo de 

combustível selecionado, a restrição pode ser de forma restritiva ou informativa. 
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A restrição funciona em dois parâmetros, sendo: 

1 – Quantidade mínima de KM/L para o combustível selecionado. 

2 - Quantidade máxima de KM/L para o combustível selecionado. 

 

Para ativar a restrição, comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será de forma restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o combustível que deseja parametrizar, preencha a quantidade KM/L MÍNIMO e KM/L MÁXIMO. 

 

MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.
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4.17 RESTRIÇÃO Nº 20 – INTERVALO ENTRE TRANSAÇÕES POR MINUTOS 

Essa restrição de permite parametrizar o intervalo de tempo em minutos entre as transações. 

A restrição funciona com o parâmetro da quantidade de tempo em minutos estabelecida. 

 

Para ativar a restrição, comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será de forma restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desse parâmetro estabelecido. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora do parâmetro estabelecido, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Preencha a quantidade em minutos para o parâmetro da restrição. 

 

MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.
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4.18 RESTRIÇÃO Nº 21 – INTERVALO MÍNIMO ENTRE TRANSAÇÕES POR QUILOMETRAGEM 

Essa restrição funciona de forma semelhante a anterior, nessa restrição o parâmetro será estabelecido pela 
quilometragem percorrida entre as transações. 

A restrição funciona com o parâmetro da quantidade em quilometragem estabelecida. 

 

 

Para ativar a restrição, comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será de forma restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Preencha a quantidade em quilometragem para o parâmetro da restrição. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 
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Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.19 RESTRIÇÃO Nº 22 – VALORES DE SERVIÇO/ COMBUSTÍVEL POR MUNÍCIPIO/UF. 

Essa restrição te permite parametrizar os valores mínimo e máximo de um combustível por estado e cidade de forma 
restritiva ou informativa. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Estado e o combustível selecionado. 

2 – Cidade e os valores mínimo e máximo para o abastecimento selecionado. 

Para ativar a restrição, comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será tipo restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o ESTADO e a CIDADE que deseja parametrizar. 

Na sequência selecione o combustível em SERVIÇOS e o VALOR MÍNIMO e VALOR MÁXIMO para o serviço 

selecionado.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.20 RESTRIÇÃO Nº 23 – VALOR MÁXIMO DIÁRIO 

Essa restrição te permite parametrizar o valor máximo que poderá ser transacionado por dia para um veículo, marca, 

modelo ou cliente de forma restritiva ou informativa 

A restrição possui o parâmetro por valor que poderá ser transacionado por dia. 

Para ativar essa restrição comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será de forma restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Preencha o valor que poderá ser transacionado por dia. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.21 RESTRIÇÃO Nº 24 – NÃO PERMITIR ABASTECIMENTOS VIA 0800 

Essa restrição tem a finalidade de restringir ou informar o abastecimento do combustível selecionado via 

atendimento 0800. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento para os veículos, condutores, agrupamentos ou cliente 

selecionados dentro desse parâmetro.  

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento dentro do parâmetro estabelecido, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o combustível no campo SERVIÇO. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.22 RESTRIÇÃO Nº 26 – IMPEDIR VISUALIZAÇÃO DE SALDO NO POS 

Essa restrição te permite impedir a visualização de saldo dos veículos no POS, a restrição funciona apenas no modo 

restritivo. 

Para ativar a restrição comece nomeando a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota.  

Após aplicar os filtros você selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha conforme 

imagem abaixo. Em filtrar por você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos.

  

 



 

Página 30  
 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.23 RESTRIÇÃO Nº 27 – IMPEDIR ABASTECIMENTOS EM FERIADOS NACIONAIS 

Essa restrição te permite restringir ou informar abastecimentos que ocorrerem em feriados nacionais. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento para os veículos, condutores, agrupamentos ou cliente 

selecionados dentro desse parâmetro.  

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento dentro dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.
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4.24 RESTRIÇÃO Nº 28 – IMPEDIR ABASTECIMENTOS POR MUNÍCIPIO/UF 

Essa restrição te permite parametrizar um veículo, agrupamento de veículos ou cliente para não abastecer em um 

determinado estado e cidade ou todas as cidades de um determinado estado. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – O Estado onde o veículo, agrupamento ou cliente não poderá abastecer. 

2 – A Cidade selecionada ou todas do estado selecionado onde o veículo, agrupamento ou cliente não poderá 

abastecer. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento para os veículos, condutores, agrupamentos ou cliente  

selecionados dentro desse parâmetro.  

 

 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione o estado e na sequência a cidade, podendo também parametrizar com a opção de todos tanto para o 

estado quanto para a cidade. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.25 RESTRIÇÃO Nº 29 – SERVIÇO BLOQUEADO 

Essa restrição te permite parametrizar um tipo de combustível ou serviço a qual um determinado veículo, 

agrupamento de veículos ou cliente não poderá abastecer. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento para os veículos, condutores, agrupamentos ou cliente 

selecionados dentro desse parâmetro.  

 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo SERVIÇO você selecionará o tipo de combustível ou serviço que será restringido. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.25 RESTRIÇÃO Nº 30 – IMPEDIR ABASTECIMENTOS SEM REGISTRO DO CONTROLE DE VIAGEM 

Essa restrição funciona em conjunto com o controle de viagem, aqui é possível restringir o abastecimento de um 

veículo, agrupamento de veículos ou cliente que estiverem sem o registro de viagem. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

 

 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos.  

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.   

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.26 RESTRIÇÃO Nº 31 – PERMITIR ABASTECIMENTO APENAS DE ACORDO COM O TIPO DE 

CARTÃO NO POS 

Essa restrição te permite restringir a forma da transação que será feita via POS, podendo selecionar entre Cartão, 

Chip, TAG ou Nenhum. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

Essa restrição possui apenas o tipo restritivo.  

Na sequência selecione a forma da transação que será feita via POS podendo selecionar entre Cartão, Chip, TAG ou 

Nenhum.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.   

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.27 RESTRIÇÃO Nº 32 – IMPEDIR ABASTECIMENTOS EM POSTOS INTERNOS 

Essa restrição te permite restringir ou informar abastecimento em postos internos. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento para os veículos, condutores, agrupamentos ou cliente 

selecionados dentro desse parâmetro.  

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.28 RESTRIÇÃO Nº 33 – KM MÁXIMO RODADO ENTRE ABASTECIMENTOS 

Essa restrição te permite restringir ou informar a quilometragem máxima que poderá ser rodada entre os 

abastecimentos. 

A restrição funciona com o parâmetro da quilometragem máxima. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo KM/MÁX você preencherá a quilometragem máxima para a restrição. 

 

 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.29 RESTRIÇÃO Nº 34 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS POR DIA, SEMANA E MÊS. 

Essa restrição te permite parametrizar de forma restritiva ou informativa a quantidade de serviços ou 

abastecimentos de um determinado combustível poderá ser feito por um período podendo ser por dia, semana ou 

mês. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – A quantidade de serviço ou abastecimentos de um determinado combustível que poderá ocorrer no período 

selecionado. 

2 – O período que será selecionado podendo ser por dia, semana ou mês. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência selecione o serviço ou combustível para a parametrização no campo SERVIÇO. 

Em PERÍODO você selecionará o período para a restrição se será por dia, semana ou mês. 
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No campo QUANTIDADE você preencherá a quantidade de transações que poderão ocorrer no período selecionado 

para o determinado serviço ou combustível selecionado.  

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.30 RESTRIÇÃO Nº 35 – QUANTIDADE E VALOR MÍNIMO E MÁXIMO POR SERVIÇO 

Essa restrição te permite parametrizar o valor e quantidade mínima máxima para um determinado serviço ou 

combustível. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Quantidade mínima e máxima para o serviço ou combustível selecionado. 
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2 – Valor mínimo e máximo para o serviço ou combustível selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Na sequência no campo SERVIÇO você irá selecionar o serviço ou combustível para a parametrização. 

Nos campos VALOR MÍNIMO e VALOR MÁXIMO você irá preencher os valores mínimos e máximos que poderá ser 

transacionado para o serviço selecionado. 

Na sequência nos campos de QUANTIDADE MÍNIMO e QUANTIDADE MÁXIMA você irá preencher as quantidades 

mínima e máxima para o serviço ou combustível selecionado.  

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.31 RESTRIÇÃO Nº 36 – QUILOMETRAGEM MÍNIMA E MÁXIMA ENTRE TRANSAÇÕES DE UM 

MESMO SERVIÇO 

Essa restrição te permite parametrizar a quilometragem mínima e máxima entre os as transações para o serviço 

selecionado. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Quilometragem mínima e máxima entre as transações. 

2 – Serviço ou combustível selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo SERVIÇO você irá selecionar o serviço ou combustível para restrição.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período.  
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Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.32 RESTRIÇÃO Nº 37 – BLOQUEAR VEÍCULO COM PREVENTIVA VENCIDA 

Essa restrição te permite restringir ou informar o bloqueio de veículos com a manutenção preventiva vencida, 

lembrando que é importante manter o cadastro do veículo atualizado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.33 RESTRIÇÃO Nº 49 – LICENCIAMENTO VENCIDO 

Essa restrição te permite restringir ou informar abastecimento de veículos com o licenciamento vencido, lembrando 

que é importante manter o cadastro do veículo atualizado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo.  

 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.34 RESTRIÇÃO Nº 52 – BLOQUEIO DE ABASTECIMENTO QUANDO MANUTENÇÃO  

Essa restrição te permiti bloquear os abastecimentos para veículos com a manutenção preventiva vencida, 

lembrando que é importante manter o cadastro do veículo atualizado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema.

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.35 RESTRIÇÃO Nº 53 – BLOQUEIO DE ABASTECIMENTO POR ESTABELECIMENTO E TIPO DE 

COMBUSTÍVEL 

Essa restrição te permite bloquear o abastecimento do serviço selecionado para um determinado estabelecimento. 

Essa restrição funciona apenas no tipo restritivo, esse tipo de restrição o abastecimento de acordo com ela são 

bloqueados. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO. 

No campo ESTABELECIMENTO você irá selecionar o estabelecimento e na sequência no campo SERVIÇO você irá 

selecionar o serviço ou combustível para a restrição.

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Essa restrição funciona para nível cliente, ou seja será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do 

cliente. 
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Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

 4.36 RESTRIÇÃO Nº 56 – VALORES DE SERVIÇO POR ESTABELECIMENTO 

Essa restrição te permite parametrizar por estabelecimento os valores mínimo e máximos para um serviço ou 

combustível. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Estabelecimento e o serviço selecionado. 

2 – Valores mínimo e máximo para o serviço selecionado. 

 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo ESTABELECIMENTO você irá selecionar o estabelecimento e no campo SERVIÇO você irá selecionar o 

serviço ou combustível para parametrização. 

Nos campos VALOR MÍNIMO e VALOR MÁXIMO você irá preencher os valores para o serviço selecionado. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 
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Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.37 RESTRIÇÃO Nº 61 – PARAMETRIZAÇÃO DE VALOR COMBUSTÍVEL 

Essa restrição te permite parametrizar o valor em centavos que poderá ser pago a mais ou a menos no POS pelo 

estabelecimento. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição a sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo COMBUSTÍVEIS DISPONÍVEIS NO POS você irá selecionar o combustível. 

E no campo VALOR ABAIXO OU ACIMA (CENTAVOS POR LITRO) você preencherá com o valor em centavos que será 

aplicado por litro. 

 

No MODO RESTRITIVO, pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 
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Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

 

 

4.38 RESTRIÇÃO Nº 63 – VALOR MÍNIMO/MÁXIMO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL E TIPO DE FROTA 

Essa restrição te permite parametrizar o valor mínimo e máximo por serviço para um tipo de frota. 

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Tipo de Frota de veículos. 

2 – Valores mínimo e máximo para o serviço selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

No campo TIPOS DE FROTA você irá selecionar o tipo de frota, por exemplo veículos próprios, locado, autarquia 

entre outras opções disponíveis. 

Na sequência você irá preencher os valores mínimos e máximos para o serviço solicitado, nos campos VALOR 

MÍNIMO (UNITÁRIO) e VALOR MÁXIMO (UNITÁRIO).
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No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.39 RESTRIÇÃO Nº 71 – BLOQUEAR ABASTECIMENTO DE CONDUTOR COM UNIDADE DIFERENTE 

DO VEÍCULO 

Essa restrição te permite bloquear os abastecimentos de condutores que estiverem abastecendo veículos de outras 

unidades. 

Essa restrição funciona apenas no tipo restritivo, ou seja todos os abastecimentos dentro desses parâmetros serão 

bloqueados. 

 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 
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Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Essa restrição funciona apenas no nível de restrição para condutor, selecionado o quadrinho destacado conforme 

abaixo será selecionado todos os condutores, ou você poderá selecionar individualmente. 

  

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

 

 

 

4.40 RESTRIÇÃO Nº 72 – LIMITAR QUANTIDADE DE ABASTECIMENTO DE TANQUE POR DIA, 

SEMANA E MÊS 

Essa restrição te permite parametrizar a quantidade de tanques que poderão ser abastecidos por período sendo por 

dia, semana ou mês. 

 A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – Quantidade de tanques que poderão ser abastecidos. 

2 – Período podendo ser por dia, semana ou mês. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 

O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione no campo PERÍODO podendo escolher por dia, semana ou mês. 
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Na sequência preencha a QUANTIDADE DE TANQUES que poderão ser abastecidos. 

No MODO RESTRITIVO pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Na sequência irá selecionar o NÍVEL DA RESTRIÇÃO, aqui você irá selecionar o objeto que receberá a restrição, 

podendo selecionar por veículo/placa, por modelo de veículo, por condutor ou cliente. 

Selecionando cliente será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do cliente. 

Nos filtros você pode buscar por placa, unidade, subunidade, marca, modelo, tipo de combustível, categoria de 

veículo, prefixo, patrimônio/número da frota. Nos filtros você também poderá filtrar pelos agrupamento salvos. 

Após aplicar os filtros você poderá selecionar individualmente ou todos clicando no quadrado da primeira linha 

conforme imagem abaixo. 

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.

 

4.40 RESTRIÇÃO Nº 72 – LIMITAR QUANTIDADE DE ABASTECIMENTO DE TANQUE POR DIA, 

SEMANA E MÊS 
Essa restrição te permite parametrizar um valor e quantidade em litros máximo para um serviço ou combustível por 

estados e unidade.  

A restrição possui dois parâmetros, sendo: 

1 – O estado ou estados e a unidade selecionada. 

2 – Valor máximo e quantidade máxima em litros para o serviço selecionado. 

Para ativar a restrição comece nomeando a restrição sua escolha no campo NOME DA RESTRIÇÃO, na sequência 

selecione se a restrição será restritiva ou informativa. 

O TIPO RESTRITIVO não permite o abastecimento fora desses parâmetros estabelecidos. 
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O TIPO INFORMATIVO permite o abastecimento fora dos parâmetros estabelecidos, porém será gerado uma 

inconsistência para o abastecimento no sistema. 

Selecione em SERVIÇO o serviço ou combustível para a parametrização. 

Na sequência selecione os ESTADOS nesse campo, podendo ser um ou mais. Selecione a unidade no campo 

UNIDADES. 

Preencha os campos de VALOR e QUANTIDADE máximas para o serviço selecionado. 

 

No MODO RESTRITIVO, pode ser selecionado um período de tempo em horas para funcionamento da restrição. 

 

Exemplo: Pode ser ativada para funcionar em horário comercial, ou pode ativar sem utilizar nenhum período. 

 

Essa restrição funciona para nível cliente, ou seja será aplicado a restrição para todos os condutores e veículos do 

cliente.

 

Para salvar a restrição basta clicar em SALVAR RESTRIÇÃO no canto direito da sua tela.
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