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1. Tela de Acesso

2. Tela Inicial

Para acessar o aplicativo Link Benefícios é necessário 
entrar com suas credenciais:

Código da Empresa

Login do usuário

Senha do usuário

Após preencher as informações necessárias de acordo 
com a empresa, Clicar no botão Acessar.

Botão Deslogar
Utilizar para sair do sistema da Link.

Dados do usuário logado
Informações do usuário logado, da empresa do usuário e 
do nível de acesso deste usuário.

Saldo de Empenho
Saldo solicitado pelo Contratante divido pelo saldo 
consumido, saldo contratado e pelo saldo restante. 

Resumo da frota
Quantidade de veículos e condutores ativos e inativo 
presentes na frota. 

Menu aplicativo

Tela Inicial Veículos Condutores Unidades Abastecimentos



3. Tela Veículos

3.2 Ativando e Desativando veículo

3.1 Pesquisando veículo
Clicando no icone de lupa no canto superior direito 
permitirá que digite uma placa e , ou unidade para  
pesquisa.
Placa para busca

Unidade para busca

Após o preenchimento dos campos a busca será 
instantânea.

Na tela de veículos existe duas abas logo abaixo da barra do título, 
“ATIVOS”  para veículos ativos e “INATIVOS” para veículos inativados.

Para desativar ou ativar um veículo nas suas respectivas telas, portanto 
na de veículos ativos para desativar e na de veículos inativos para ativar 
o procedimento é simples como mostra as imagens, basta puxar para o 
lado esquerdo o veículo que deseja alterar.

Após puxar o veículo, é só clicar no Botão
Ativar ou Desativar.

O veículo selecionado foi desativado com sucesso.



4. Detalhes Veículo

Para acessar os dados dos veículos, tanto 
ativos como inativos, clique na linha do 
veículo que desejar ver.

Botão para Ativar o veículo 
desativado, caso o veículo 
estiver ativado aparecerá 
para Bloquear.

Botão para Voltar para a tela de 
veículos.

Número do cartão do veículo. Gerar cartão coringa.
Gerar 2ª via para cartão.

Unidade do veículo e
Subunidade do veículo.

Clique no botão Salvar para 
salvar as alterações feitas no 
veículo.

Marca e modelo do veículo.

Tipo de controle de saldo do 
veículo, podendo ser 

configurado das seguintes 
opções: 

Selecionando as opções de 
Valor ou Litragem, habilitará 

para configurar com os valores 
que achar pertinente.



6. Detalhes Condutor

5. Tela Condutores
Na tela de condutores também possuí o Botão para Pesquisar.

Na tela de condutores também possuí o Botão de Deslogar.
Na tela de condutores também possui a divisão dos Condutores 

Ativos e Condutores Inativos.

Na tela de condutores possui as informações dos condutores. 
Também com a possibilidade de ativar e inativar igualmente o 

modo que é feito na tela de veículos.

Botão para Bloquear o condutor ativo, caso o condutor 
estiver bloqueado aparecerá para Ativar.

Matricula do Condutor selecionado.

Botão para Voltar para a tela de condutores.

Nome do condutor.

Matrícula do condutor.

CNH do condutor.

Validade do CNH do condutor.

Unidade e Subunidade do condutor.



8. Detalhes Unidade

7. Tela Unidades
Neste caso, exemplificando um caso 
onde o contratante não possui nenhuma 
unidade inativa.

Clicando no icone de lupa no canto 
superior direito permitirá que por 
um nome de unidade. Após o 
preenchimento dos campos a 
busca será instantânea. 
Igualmente a busca de condutores 
e veículos.

Nome das Unidades do 
contratante. Para acessar os 
detalhes da unidade basta clicar 
na linha da unidade que deseja 
ver ou alterar.

Botão para Voltar para tela de unidades.

Nome da unidade selecionada.

Selecionando as 
opções de Valor ou 
Litragem, habilitará 
para configurar com 

os valores que achar 
pertinente.



9. Tela Abastecimentos

10. Detalhes
Abastecimentos

Pesquisar abastecimento pela placa do veículo 
que abasteceu.

Selecionar abastecimentos realizados e 
abastecimentos bloqueados.

Lista de abastecimentos realizados em ordem 
descrecente.

Data do abastecimento.
Quantidade em Litros.
Hora do abastecimento.

Botão para atualizar o KM que 
foi feito o abastecimento.

Estabelecimento que foi feito o 
abastecimento.

Cidade e Estado do estabelecimento.

Valor do Abastecimento



OBRIGADO.

As MELHORES SOLUÇÕES
em gestão para a 

sua empresa.


