
TERMINALCONTROL™

Sistema de operação de terminais
especializados e multipropósitos

O sistema de operação de terminais TERMINALCONTROL da Saab é um
software de última geração para monitorar, controlar e operar terminais de
cargas marítimos multipropósitos. O aplicativo oferece todas as caracterís-
ticas e funcionalidades necessárias para terminais de pequeno e médio porte
que movimentam cargas, conteinerizadas ou não, incluindo faturamento
abrangente.
Um terminal que funciona de forma eficiente maximiza o lucro, assegura a
produtividade e garante uma prestação de serviço com qualidade superior.
O TERMINALCONTROL, o mais recente dentre os aplicativos marítimos
do portfólio da Saab, é a ferramenta que lhe ajudará a alcançar esses obje-
tivos – e o sucesso.
O TERMINALCONTROL integra-se perfeitamente ao PORTCONTROL, 
o sistema de gestão de informações para portos da Saab.

GESTÃO DE PEDIDOS

• Lado água: listas de embarque e descarga
• Lado terra: entrega e recebimento
• Especiais: consolidação e desconsolidação de

cargas
• Aplicável a cargas conteinerizadas ou não

OPERAÇÕES DE EMBARCAÇÕES

• Registro das escalas de embarcações planejadas 
• Registro dos tempos, por ex.: ATA/ATD,

início/término de operações e atrasos
• Registro de conferência de descarga e embarque de

embarcações 
• Estatísticas

OPERAÇÕES DE PORTÕES DE ACESSO

• Notificações pré-chegada de caminhões/trens/
embarcações

• Controle de entradas e saídas de caminhões,
trens e barcaças

• Registro de conferência de
caminhões/trens/embarcações

GESTÃO DE PÁTIO

•  Registro de cargas em posições no pátio (áreas de
armazenamento disponíveis, pilhas de contêineres,
e armazéns)

• Planejamento e visualização automáticos do pátio
(Vista do Pátio)

• Registro de conferência na transferência de cargas

MOVIMENTAÇÕES ESPECIAIS

• Operações de consolidação e desconsolidação
• Registro de outras movimentações especiais, por

ex.: limpeza, fumigação, para fins de faturamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

• Microsoft .NET Framework
• Base de dados MS/SQL ou Oracle
• Aplicativo para o cliente e introdução de dados

iniciais via web por terceiros (agentes)

Para mais informações, visite-nos em saab.com/maritime, ou nos envie um e-mail através de mtminfo@saabgroup.com



Gestão de Tráfego Marítimo da Saab
Seu parceiro de confiança para soluções de software marítimo

A Saab dá suporte a 8 dos 20 portos com maior volume de
contêineres do mundo, com mais de 70 centros de controle
de tráfego em operação. A todo momento nosso sistema
rastreia mais de 50.000 embarcações.

Nossos clientes depositam confiança nos sistemas de
gerenciamento de portos e terminais da Saab para gerar
bilhões de dólares em faturamento todos os anos.

Além do departamento de Gestão do Tráfego Marítimo, 
as soluções Saab vão desde comunicações até gestão de
incidentes, passando por veículos submarinos e aeronaves
de patrulhamento.patrol aircraft.
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Para mais informações, visite-nos em saab.com/maritime, ou nos envie um e-mail através de mtminfo@saabgroup.com

CLIENTES SELECIONADOS,
OPERADORES DO TOS (TERMINAL
OPERATING SYSTEM) SAAB

• British Virgin Islands Port Authority (Ilhas Virgens

Britânicas)

• Dominica Air & Sea Ports Authority (Dominica)

• Freeport Harbour Company (Bahamas)

• PNG Ports Inc (Papua Nova Guiné)

• Phnom Penh Autonomous Port (Camboja)

• Portos do Norte (Moçambique)

• Tanzania Ports Authority (Tanzânia)


