


Fundada em 2012 na cidade de 
Americana/SP.

Hoje concorre com empresas de 
mais de 30 anos no ramo de 

software para Transportes.

Com mais de 200 clientes em 
todo o Brasil, a Simp atende de 

pequenas a grandes 
transportadoras.“Entendemos que a tecnologia pode 

atrapalhar, se não for bem aplicada. 
Nossas soluções são pensadas para 
serem simples.”



A  é o principal parceiro da Simp para 
hospedar as aplicações.

Atualmente a AWS tem a maior estrutura de Datacenter do 
mundo,  com maior credibilidade, backups e redundâncias 
em diferentes locais físicos.

Responda:

● Como você cuida dos seus dados?
● Você tem sistema de backup?
● Sistemas anti-incêndio?
● Bombeiros internos 24 horas?
● Especialistas técnicos?
● Você está protegido contra raios?
● Onde estão armazenados seus XMLs?

Deixe tudo isso com a Simp!



Nossos clientes procuravam uma empresa 
preocupada em criar soluções simples, econômicas 
e de alta aderência aos processos.

NOS ENCONTRARAM!
Centenas de clientes por todo o Brasil



chat dentro do sistema,

(19) 
suporte@simpsoftware.com.br

Fale com quem resolve, sem 
filas, sem tickets



Software de gestão de transportes, para 
pequenas e grandes transportadoras.
Totalmente na nuvem, seguro, escalável e de 
rápida implantação.

TMS



TMS // Funcionalidades

Emissões

➔ Coletas
➔ Minutas
➔ CTes
➔ Romaneios
➔ MDFes
➔ Ordens de Carregamento
➔ Notas Fiscais
➔ CCes
➔ CIOT/RPAs
➔ Faturas
➔ Boletos
➔ Cotações Emissão de centenas

              de CTes automaticamente



TMS // Funcionalidades

Gestão

➔ Abastecimento
➔ Portaria
➔ Vendedor
➔ Manutenções
➔ Pendências
➔ Protocolos
➔ Financeiro
➔ Parceiros
➔ Armazéns/CDs
➔ Ocorrências



TMS // Funcionalidades

Análises

➔ Gerador de Relatórios
➔ Indicadores
➔ Gráficos
➔ Dashboards

Configure seus relatórios, faça 
Dashboards e Indicadores, 
sempre que quiser.



TMS // Funcionalidades

Integrações

➔ Averbação Automática
➔ Rastreadores
➔ Gerenciadoras de Risco
➔ EDIs

Integração com todas as 
seguradoras, com averbação 
automática



www.minhacarga.net



Tenha um robô na sua 
transportadora, conversando 
com os motoristas e 
baixando as coletas e 
entregas em tempo real.

BOT // App



Conheça mais sobre os nossos produtos, entre em 
contato e solicite uma visita

4042-1000

Av Campos Salles, 1100 Sala 09 - Americana/SP

mailto:comercial@simpsoftware.com.br

