
MANUAL DE USO SIGAGR

Para realizar a análise do motorista pela Gerenciadora SIGA é feito diretamente pela tela
de Ordem de Carregamento, essas informações vão ser direcionadas tanto para o
cadastro do veículo quanto para o painel de gerenciadora conforme passo a passo abaixo.

CRIANDO ANALISE

Em Viagens > Ordem de Carregamento > aba 2. Complemento > opção Solicitar
Monitoramento

Ao selecionar a Gerenciadora SIGAGR irá apresentar as seguintes opções:

Criar Análise: Envia os dados para análise e logo em seguida os documentos.

Criar Esboço da análise: Envia apenas as informações sem os documentos.

Enviar dados para análise: Envia os documentos que estão anexados nos tipos de
documentos.

Consultar Análise: É possível realizar a consulta para obter o retorno de Aprovado,
Negado ou Autorizado pelo Gestor.
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INSERINDO OS DOCUMENTOS NO SAT

Na tela de veículos há uma opção “Documentos”

Nesta tela será necessário anexar as imagens do cavalo, conjunto e o CRLV
respectivamente.

Os arquivos devem estar anexado de acordo com o nome base do arquivo explicado
abaixo.

Foto do Cavalo: FOTCV
Foto do Conjunto: FOTCP
CRLV do Cavalo: RENAV
CRLV da Carreta 1: RENA1
CRLV da Carreta 2: RENA2
CRLV da Carreta 3: RENA3

Na tela de motorista será necessário anexar a CNH do motorista do mesmo modo que foi
feito na tela de veículo, o nome base que o SAT utilizará para enviar será “CNH”.
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TIPOS DE VEÍCULOS E QUANTIDADE DE CARRETAS PERMITIDAS

Para que seja feito o envio correto de todas as carretas é necessário definir o tipo de
veículo no SAT em conformidade com a gerenciadora.

A SIGA define a quantidade de carretas que é permitido ser enviado na análise de acordo
com o tipo de veículo informado, conforme a lista abaixo:

TIPOS DE VEÍCULO QUANTIDADE DE CARRETAS PERMITIDO
TRUCK 0
BAÚ 1

CONTEINER 1
TANQUE 1

VANDERLEIA 1
SIDER 1
LS 1

BI-TREM 2
BI-CAÇAMBA 2
RODOTREM 3

Com os documentos inseridos e o tipo de veículo informado corretamente, pode ser
realizado o método Criar Análise e realizar o envio direto, todas as informações vão ficar
disponíveis no cadastro do veículo (aba Ger.Risco/Op.Cartão) e no painel de
Gerenciadora de Risco (Em Painéis > Painel de Ger.Risco).

*Tela de veículo aba Ger. Risco

*Painel de Gerenciadoras de Risco


