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ELEMENTOS DA GOBOX
O novo sistema da Central Cooptáxis é assente na tecnologia da TAXITRONIC
e composto por:
• Central de táxi.
• Terminal de dados touch-screen
Equipamento
• Antena GPS
instalado no carro
• Botão de alarme
O terminal de dados TXD70 contém:
1. Sistema gestão frota, comunicação bidirecional com a central
2. Navegador Sygic
3. Voz na box
4. Taxímetro digital (opcional)
5. Impressora
6. Leitor de cartões magnéticos

LIGAR A GOBOX
A Gobox liga-se tocando em qualquer parte do ecrã.
Quando se liga é necessário aguardar que se carregue todo o software.
A sua progressão surge no ecrã.
A figura seguinte representa o ecrã que aparece quando se liga a Gobox.

A

A Ao premir início
com central, aparece
um novo ecrã
B Ao premir início sem
central, apenas trabalha com o taxímetro

B
C

C Se premirmos a
tecla OFF desligamos
o terminal

05

Manual do Utilizador da Gobox

aparecerá o seguinte ecrã onde
Depois de premir o botão central
deverá introduzir o seu Nº de motorista e o seu PIN.

A

B

B Depois inserir o seu PIN composto por
4 algarismos e premir ok.

A Premir na caixa clara, introduzir o seu
nº de MOTORISTA e validar.

ASPETO DA GOBOX
Na Fig. 3 observa-se a parte superior dedicada ao taxímetro, que permanecerá sempre visível.

}

A

}

• Serviços
• Funções
• Chamadas
• Mensagens
• Navegador

B

F
E

A Gestão e funcionalidades
do modo Taxímetro
B Menu principal
da Gobox:

C
D

C

D
E
F

Desligar - Off
Apagar lanterna
Informação zonas
Atualizar registo

Uma vez conectados com a central, o menu Serviços aparece automaticamente. A partir daí gerimos a maioria das funcionalidades da Gobox.
Uma vez acionada a ligação à central, o sistema localiza-se automaticamente
na zona. Para que isto aconteça é imprescindível ter cobertura GPRS e
IP e que a antena GPS detete satélites.
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COMO SABER A POSIÇÃO ATUAL EM ZONA OU PRAÇA
Na parte inferior da Fig. 3, observamos a informação adicional que o terminal nos proporciona. Esta informação é essencial para determinar que
o nosso equipamento está a funcionar corretamente.

A informação Z: REPUBLICA 8 significa:
Z: indica que está localizado naquela Zona e livre.
P: indica que está localizado naquela Praça e livre.
O: indica que está em posição ocupado e já se encontra na zona em que
indicou ir terminar o serviço.
REPUBLICA: indica o nome da zona onde está localizado.
8: indica a sua posição atual na Zona ou Praça em relação aos restantes
carros também localizados.
Após um minuto, o número 8 desaparece. Ao premir atualizar registo
a posição surge novamente no ecrã.
Se o carro NÃO se encontrar localizado (sem qualquer barra de GPS /
satélite) nunca irá receber serviços da central, de forma automática.
O mesmo acontece caso não tenha cobertura GSM ou GPRS.

BOTÃO DE ALARME
Cada carro tem instalado um botão de emergência. Para ativá-lo basta
premi-lo durante, pelo menos, 2 segundos. Na central aparece ao mesmo
tempo um alarme e ativa-se automaticamente o seguimento do veículo,
para facilitar a sua localização. Neste momento deve-se iniciar o protocolo estabelecido no manual de procedimentos em caso de alarme.
Pode acontecer que alguns motoristas primam o botão de emergência
inadvertidamente; o motorista saberá que está em alarme quando aparecer um triângulo verde( ) na parte inferior do ecrã.
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IMPORTANTE: Deve informar-se do local em que está instalado o botão de
alarme no seu carro. Também é importante NÃO ativar o alarme se não
for necessário, para não criar falsos alarmes. Isto pode ser prejudicial no
dia em que surgir um alarme verdadeiro.

MENU PRINCIPAL

}

A

A Menu principal
da Gobox:

• Serviços
• Funções
• Chamadas
• Mensagens
• Navegador

COMO LOCALIZAR-SE NA PRAÇA
Quando estiver posicionado na fila da praça de táxis carregue no botão
para ganhar posição no sistema em P. No caso de o fazer anpraça
tes de lá chegar, pode estar a localizar-se numa ordem que não é a correspondente à realidade. Se desejar deslocalizar-se da praça prima o mesmo
O botão praça só alterna
botão que entretanto passou a vermelho.
para vermelho caso esteja na raio definido como praça. Pode igualmente confirmar se está bem localizado, verificando nas opções que estão na
parte inferior da Gobox, se a letra Z passou a P
Exemplo:

Neste momento está localizado na Zona REPUBLICA.
A posição do carro na zona REPUBLICA aparecerá por um minuto, depois
desaparecerá.
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COMO CANCELAR A LOCALIZAÇÃO
Caso decida parar de trabalhar para tomar um café ou ir comer, é obrigatório deslocalizar-se, Para tal prima a tecla sem registo.
É imprescindível cumprir esta regra para garantir, não só o correto funcionamento da central, mas também que os serviços chegam aos carros que
estão verdadeiramente disponíveis. Da mesma forma, também é importante deslocalizar-se sempre que estacionar em parques subterrâneos ou
outros locais onde não exista cobertura GPRS.

COMO ACEITAR UM SERVIÇO EM ESTADO LIVRE
Quando lhe é atribuído um serviço, a Gobox emite um sinal sonoro
durante alguns segundos e aparece no ecrã a oferta do serviço. Terá de
aceitar o serviço no tempo estabelecido para o efeito. Caso o serviço não
seja aceite voltará para a central.

A Premir a tecla
ACEITAR para receber
o serviço

A

B

B Premir CANCELAR
para rejeitar o serviço.

Assim que o serviço for aceite, será disponibilizada a informação relativa
ao lugar e às caraterísticas desse serviço, bem como observações escritas
pelo operador para ajudar o motorista.
Também é possível selecionar um serviço a partir do menu de Serviços
Pendentes. Se o sistema tiver serviços por atribuir avisa o motorista acene emitindo um sinal sonoro. Desta fordendo o botão pendentes
ma, não é necessário estar constantemente a consultar o menu e, ao aviso, o motorista saberá que existem serviços pendentes.
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A

B

F

C

E

D

Detalhe do serviço,
nome do cliente e local
de recolha.
A

Para navegar para a
morada do cliente.
B

Voltar ao menu
principal
C

D Imprimir a informação
do serviço
G

E Local de destino do
serviço.
F Informações complementares do serviço.
G Informações do serviço
escritas pela central.

H

H Premir o botão pendentes para aceder à
lista de serviços.

Assim que se seleciona o serviço, o processo de aceitação é feito da mesma forma que foi explicada anteriormente, no início deste capítulo.
No caso de aceitar um serviço e de seguida o rejeitar, perderá a prioridade
na praça ou na zona em que se encontre. Se não aceitar dois serviços seguidos o carro será automaticamente deslocalizado pela central.
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PONTOS DE INTERESSE
Para facilitar os motoristas, algumas moradas surgem com a designação
comercial ou mais conhecida: restaurantes, hotéis, hospitais, estádios, escolas, etc.
Embora do domínio geral , é importante referir que estes pontos de interesse têm associados coordenadas GPS que permitem a navegação.

COMO PROCEDER DEPOIS DE ACEITAR UM SERVIÇO
DA CENTRAL
Deverá ler a morada do serviço, ir ao encontro do cliente e depois ligar
o taxímetro. Se tiver alguma dúvida, poderá voltar a consultar o serviço
e as observações
inseridas pelo operador da central, sobre
o referido serviço. Caso persista alguma dúvida poderá recorrer ao opeconforme indicarador. Para tal deverá fazer uma petição de voz
remos mais à frente no menu Chamadas. Pode ainda recuperar a informação dos últimos serviços se for ao menu Mensagens e premir o botão
O motorista deve utilizar os meios que estão disponíveis para
lista.
evitar ocupar os operadores desnecessariamente.

B

A

C
A

Consultar serviço

B

Observações do serviço.

C

Imprimir a mensagem.

Nas marcações, geralmente é ativada a funcionalidade de aviso à porta.
Nestes casos, quando estiver a chegar à porta do cliente deverá acionar o
respetivo botão.
Quando o serviço não puder ser feito, porque o cliente não está no local
indicado ou porque o motorista já não está em condições de realizá-lo,
deverá proceder-se da seguinte forma:
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QUANDO NÃO HOUVER CLIENTE

B

A

A

Não cliente

B Devolução
de serviço

Premir a tecla não cliente
para informar a central do ocorrido e
para que tomem as diligências necessárias.
É muito importante aguardar a resposta da central e não tomar qualquer procedimento, até ser avisado do que deverá fazer. Caso o cliente chegue após
para que a central
ter accionado não cliente prima a tecla há cliente
não perca mais tempo a contatar o cliente que já se encontra no táxi.
QUANDO NÃO PODER FAZER O SERVIÇO
Se por alguma razão não poder realizar um serviço deverá acionar a devoEvite rejeitar serviços previamente aceites, porlução de serviço.
que atrasa o envio do veículo aos clientes e poderá penalizá-lo

CARTOGRAFIA
Decorrente da forma de trabalho de cada central, o sistema atribui os serviços aos veículos que tiverem prioridade. A regra pode variar consoante
a decisão da central: à praça/zona/ocupado seguido de adjacências ou à
praça e distância por navegação, etc.
O sistema só atribuirá serviços a carros em estado ocupado, quando esses
carros tiverem previamente indicado o seu destino e apenas, após entrarem na zona do destino indicado.
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COMO LOCALIZAR-SE OCUPADO
Com o taxímetro em funcionamento, o ecrã mostra
.
a botão destino
Ao premir destino surge o
ecrã com as Macrozonas.
Introduza a que corresponde ao fim do serviço e
respetiva zona.
Volte a carregar no botão
para confirmar o seu des.
tino
Na parte inferior do ecrã,
irá surgirá o nome da
zona seleccionada.
Nestas circunstâncias,
logo que o carro entre
fisicamente na zona seleccionada obterá uma
posição e estará em condições de receber serviços em estado Ocupado.

A

Veículo localizado em estado
Ocupado e na posição3.
A
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Se houver alteração de destino ou não vai poder receber serviços deve deslocalizar-se da posição Ocupado pressionando o botão Sem registo.
Recomenda-se que todos os serviços que sejam atribuídos em estado
ocupado NÃO sejam devolvidos. A Central não obriga a localizar-se em
Ocupado, pelo que se usar esta opção é para fazer os serviços e não para
os devolver, já que o principal prejudicado é o cliente.

COMO ACEITAR UM SERVIÇO OCUPADO
O novo sistema Taxitronic não permite ver o serviço enquanto o taxímetro
se encontrar em estado Ocupado. Quando o terminal recebe o serviço,
aparecerá uma mensagem de aviso, semelhante à que aparece quando
se recebe um serviço em livre.
Nesta mensagem NÃO se vê os detalhes do serviço mas terá a certeza de
que o serviço terá início dentro da zona na qual se encontra neste momento.
Assim que o táxi passar ao estado Livre, o serviço entrará automaticamente
no terminal, como se se tratasse de um qualquer outro serviço normal. É extremamente importante NÃO colocar o taxímetro em estado Ocupado antes
de iniciar o serviço, caso contrário, o serviço não entrará.
Repetimos novamente que recomenda-se que NÃO se devolvam os serviços
recebidos em ocupado. A Central não obriga a localizar-se em ocupado. Se
se usa esta opção é para que se façam os serviços e não para que se devolvam. O principal prejudicado é o cliente e consequentemente todos nós.

MENU CONSULTA LOCALIZAÇÃO
Este menu serve, não só para informar os motoristas dos locais onde se
encontram os táxis espalhados pela cidade, como também do número de
serviços de marcações que surgirão nas várias zonas durante os próximos
minutos.
O menu situa-nos sempre na zona onde estamos e aparece escrito em
itálico.
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A

Selecione a ZONA

Se pressionar o ícone
clientes, verá detalhadamente as marcações dos
próximos minutos B1
B

B
A
C

B1

C Se pressionar o ícone
viaturas, verá detalhadamente o número de cada
táxi localizado C1

C1

As colunas numéricas de cores diferentes têm a seguinte legenda:
• coluna de cor VERDE: veículos localizados em PRAÇA
• coluna de cor AMARELA: veículos localizados em ZONA acumulados
com os veículos localizados em PRAÇA
• coluna de cor VERMELHA: veículos localizados OCUPADOS acumulados com os veículos na PRAÇA e na ZONA
• coluna de cor BRANCA: número de serviços de MARCAÇÃO nos próximos minutos.
A informação da quantidade de carros em acumulado permite saber de
uma forma simples, sem necessidade de cálculos mentais, a ordem de
prioridade que será atribuida a um táxi que se ligue numa determinada
zona, em qualquer um dos estados em que se registe (praça, zona ou ocupado).
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MENU FUNÇÕES
Detalhe do menu das funcionalidades da Gobox. Segue-se uma breve explicação de cada uma das opções.

PAPEL: avança o papel
ZONAS: Atualização de configuração/zonas.
TURNOS: funcionalidades relativas aos turnos de trabalho
SISTEMA: Abre as funções de Sistema:
Data: permite ver a data atual do terminal.
GPS : informação do estado de recepção do GPS.
GSM: permite saber se o carro se encontra ligado à rede de
Internet (IP), para poder trabalhar. Se o carro NÃO tiver IP não poderá trabalhar com a central.
Versão: versão do programa atual
Volume: regula o volume do equipamento.
Bateria: nível atual de bateria
Brilho: permite regular o brilho do ecrã.
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CONFIGURAÇÃO: para configurar as aplicações da central
Impressão despacho: ativa/desativa a impressão automática dos despachos.
IDIOMA: modifica o idioma do equipamento
LOCUÇÃO: ativa/desativa a locução do taxímetro.

MENU CHAMADA

PETIÇÃO VOZ : pedido de voz à central.
CANCELAR PETIÇÃO VOZ: uma vez feito um pedido de voz à central é possível cancelá-lo.

MENU MENSAGENS (LISTA DE SERVIÇOS E MENSAGENS)

LISTA: ver os últimos 10 serviços ou mensagens recebidas pela central.
IMPRIMIR uma mensagem
APAGAR uma mensagem
INFORMAÇÃO: de interesse geral, etc…
SERVIÇOS: solicitar reboque, ambulância, polícia ou brigada no lugar onde se encontra o táxi nesse momento.
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MENU NAVEGADOR
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FUNCIONAMENTO DO TAXÍMETRO

INICIAR UM SERVIÇO
Quando está livre pressione sobre a área da tarifa para iniciar um serviço
No menu das tarifas escolha a tarifa adequada. O taxímetro passa a ocupado.
Em ocupado, pressione sobre tarifa para mudar de tarifa. No menu de tarifas que se abre, escolha a tarifa desejada.
SUPLEMENTOS
Quando ocupado e no início do serviço, pressione na área de adicionar suplemenetos para os adicionar. Abre-se um menu com os suplementos permitidos. Seleccione o botão correspondnete ao suplemento adequado.
COLOCAR A PAGAMENTO
Em Ocupado, pressione o circulo de estado para passar a pagamento.
PASSAR A LIVRE
Estando em pagamento, pressione no circulo de estado. Iniciará a passagem a livre. Na zona de gestão da Gobox surgirá o menu de pagamento.
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MENU PAGAMENTO
Quando se passa o taxímetro ao modo de pagamento surge primeiro o
valor da corrida. Premir ACEITAR, para selecionar a forma de pagamento.
MENÚ DE VALORES
Valor de Taxímetro

Sempre. Não editável

Valor de Suplementos

Se iniciou-se o Taxímetro. Não editável

Outros

Opcional

Total

Soma de todas as parcelas

O campo “Outros” utiliza-se para adicionar algum valor ao da corrida (parques
de estacionamento e parquímetros, outras despesas por conta do cliente, etc).
FORMAS DE PAGAMENTO
Depois do menu de valores, passamos ao menu deformas de pagamento.

A

B

D
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A

Pagamento a dinheiro

B

Pagamento com cartão de Crédito

C

Pagamento com cartão de cliente

D

Imprimir Recibo

C
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FORA DE SERVIÇO E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO
Ao premir o botão
estará a desligar o terminal da gestão da central
de forma a não receber serviços.
É importante fazer este processo sempre que se finalize o dia de trabalho.
No caso de não querer receber serviços, num momento pontual pode-se
que permite continuar a ser seguido pela Central mas
usar a opção
não recebe serviços.

A
B

A

SEM REGISTO

B

ENCERRAR TURNO

É muito importante ativar a função FORA DE SERVIÇO antes de entrar num
parque subterrâneo ou garagem e recorda-se que deve usar a função SEM
REGISTO caso vá comer ou sempre que não esteja disponível para receber
serviços. Se não o fizer estará a prejudicar a Central e a rápida atribuição
de serviços.
Quando terminar o seu turno desligue sempre o terminal.
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