


Sobre Nós
A Ediprinter está no mercado desde 1990, com crescimento sustentado e visível nos últimos 30 anos. Um percurso de
investimento em trabalho, responsabilidade, determinação, pesquisa e desenvolvimento de novas soluções de software.
Cultivamos rigor, exigência e constante investimento em inovação e recursos humanos.

O que fazemos
Somos uma vasta equipa, com analistas, programadores, designers e técnicos. Diversificada em áreas de saber específicas e
complementares entre si, com o objetivo de oferecer um conjunto completo de soluções tecnológicas e profissionais aos
nossos clientes.

A garantia do futuro da Ediprinter é o desenvolvimento do nível de qualidade de nossos produtos e serviços, assim como a
evolução tecnológica e proximidade com nossos parceiros e clientes, que têm sido a base do nosso sucesso ao longo dos
anos.

O Nosso desempenho, profissionalismo e a busca pela constante melhoria, são as nossas diretrizes para o cumprimento da
nossa missão.



Ediprinter no Mundo

Presente em:

o Portugal (mais de 80% do Mercado de cerca de 200 centros de inspeção – mais de seis milhões de inspeções/ano);
o Angola (no único centro de inspeção existente neste momento que pretence à Policia Angolana);
o Moçambique (100% do mercado existente – mais de 300 mil inspeções-ano);
o Cabo Verde (100% do Mercado existente – 50 mil Inspeções/ano);
o Colômbia (240 mil Inspeções/ano);
o Argentina (150 mil Inspeções/ano);
o Senegal (Bureau Veritas Group – CCTVA – mais de 1.000 Inspeções/dia) 
o E Costa do Marfim (CAS Equipment – Linha de testes)

Uma Referência e líder de Mercado de Software para Centros de Inspeção a Veículos, como exemplo mais 
visivel.



O Edigcia 8 é um Software concebido e baseado na tecnologia Web, funciona exclusivamente em browser de internet ou
em APP, se executado num dispositivo móvel Android (Tablet ou Telemóvel) e baseado numa Base de Dados Robusta e
fiável, Base de Dados MariaDB, capaz de responder rapidamente a todos os requisitos.

O Software Edigcia 8 pode ser implementado de 3 diferentes modos:

Modo Local Instalado num servidor num Centro de Inspeção

Modo Hibrido Instalado num servidor de um centro de inspeção e com replicação numa base de dados central na Cloud

Modo Full Cloud Instalado exclusivamente na Cloud





Venha Conhecer        



O software de gestão para centros de inspeção a veículos EDIGCIA 8, é uma solução inteligente com tecnologia avançada e totalmente
integrada, que permite a gestão completa de uma empresa/centro individual ou de um grupo de empresas/centros de inspeções técnicas
periódicas.

Com o EDIGCIA 8 a empresa fica equipada para funcionar totalmente alinhada com os procedimentos definidos e com toda a informação
disponível em tempo real.

O EDIGCIA 8 garante um modelo de dados flexível com capacidade para suportar uma implementação organizacional e estruturas de
comunicação complexas, ao mesmo tempo que simplifica a gestão e configuração de múltiplas instalações, empresas e Países a partir de
uma instalação comum.

O EDIGCIA 8 Facilita a gestão de um negócio internacional, com clientes em diferentes idiomas e múltiplas moedas, assegurando a
conformidade legal global quer ao nível técnico, legislativo e financeiro (mediante configuração).

O EDIGCIA 8 está preparado para receber toda a legislação fiscal e técnica (ao nível das inspeções) aplicável em cada país.

O EDIGCIA 8 é um Software concebido e baseado na tecnologia Web, funcionando exclusivamente em browser de internet ou em APP se
executado num dispositivo móvel Android (tablet ou telemóvel) e assenta numa base de dados robusta e fiável (MariaDB), capaz de
responder rapidamente a todos os requisitos/solicitações.



Especificações Técnicas

-> Software Web para Windows;

-> Desenvolvido em tecnologia: MVC;

-> Windows ou Android, funciona em qualquer browser;

-> Database: Maria DB

-> Alojamento da Base de Dados em servidor locar (Centro Inspeção);

-> Alojamento da Base de Dados na Cloud (Data Center).



EDIGCIA 8 – Modo Local

Caraterísticas:

- Modo tradicional de instalação local;
- 1 Servidor no centro com Windows Server 2012 ou 

Superior;
- Cópias de segurança locais; 
- Possibilidade de um servidor local alternativo;
- Base de Dados MariaDB – mais estável e fiável;
- Software preparado para a evolução;



EDIGCIA 8 - Modo Híbrido

Caraterísticas:

- 1 Servidor em cada centro de inspeção;
- Replicação MariaDB para o Datacenter;
- Sincronização Edigcia 8, Datacenter -> Centro;
- Não necessita de alta disponibilidade de Internet ;
- Possibilidade de, em caso de falha no servidor, o centro poder trabalhar diretamente na cloud.



EDIGCIA 8 – Modo Full Cloud

Caraterísticas:

- SEM Servidor físico no centro de inspeção;
- Internet obrigatória;
-Software Edigcia8 + Base de Dados exclusivo na Cloud.



EDIGCIA 8 – Consultas ao Datacenter

Solução Data Center Cloud

Ministério dos Transportes Polícia Sede do Grupo Disposítivo Móvel

Potencialidades:

- Permite uma gestão central na sede do grupo de centros de inspeção;
-O acesso externo pode ser efetuado a partir de um computador de secretária ou de um qualquer dispositivo movel.



20 Vantagens do EDIGCIA 8 

Protocolos de comunicação com principais fabricantes de equipamentos;

Gestão completa e integral de um centro de inspeções ou de um grupo de centros de inspeções com um único software (gestão 
financeira, gestão técnica, gestão de trabalhadores, gestão de equipamentos e gestão administrativa);

Gestão centralizada e consolidada dos dados;

Tecnologia “cloud” (software alojado num datacenter com a possibilidade de alojamento em servidor local);

Solução preparada para receber e enviar informação para uma Base de Dados externa (entidade governamental ou outras…);

O sistema corre em qualquer computador, bem como em qualquer dispositivo móvel (tablet/telemóvel);

Adaptável às especificações de cada País (financeiras, fiscais, técnicas, etc…);

Multilíngue e Multimoeda;

Sistema robusto e seguro de controlo de acessos, permissões e registo de todas as ações dos utilizadores;

Configuração de privilégios de acesso por utilizador;



Análises de produção, faturação, gráficos estatísticos e sistemas de controlo à atividade de inspeção;

Assegura ao gestor do centro ou do grupo de centros, que todos os serviços geram documentos únicos, o que garante a faturação 
real face aos serviços efetuados;

Tabela de preços dos serviços fixa ou variável, mediante a configuração desejada;

Gestão completa de Clientes;

Envio de notificações automáticas aos clientes em períodos pré-definidos (sms, carta e e-mail);

Elimina o papel na linha de inspeção;

Elimina as impressoras na linha de inspeção;

Elimina o erro do inspetor na atribuição de deficiências (as deficiências atribuídas pelos equipamentos são integradas no EDIGCIA 8 
que, por sua vez, a atribui automaticamente, caso exista);

Redução muito significativa do tempo de cada inspeção;

Ferramenta de ajuda para a integração de novos inspetores.

20 Vantagens do EDIGCIA 8 



Gestão de Centros de  Inspeção Automóvel

Todo o controlo na 
sua mão



Receção do Veículo

Todo o processo da inspeção é iniciado a partir da inscrição da viatura no software. Nesta fase são recolhidos os dados da viatura e do
proprietário. Esta recolha, pode ser importada diretamente de uma base de dados externa (Autoridade governamental ou outra).

Apos a inscrição, o sistema emite automaticamente um documento fiscal ou de controlo (Fatura, Recibo, Ticket ou outro), para desta forma
existir um controlo rigoroso entre a faturação gerada e o número de inspeções efetuadas. Esta opção não é obrigatória.

Principais funcionalidades:
- Recolha de dados de veículo e proprietário;
- Possibilidade de consulta e recolha de dados em Base de Dados 
externa (governamental ou outra);
- Atribuição automática de preços por serviço;
- Emissão de documento fiscal ou outro doc. de controlo;
- Selecionar/escolher meios de pagamento;
- Fechos e controlo de Caixa;
- Liquidação de Faturas (documentos a crédito);
- Definição de contatos para envios automáticos de aviso de próxima 
inspeção.



Área Técnica – Linha de Inspeção

A área técnica da inspeção periódica na linha, está dividida em 5 grandes fases:

 Inicio de inspeção;
 Atribuição de deficiências visuais;
 Testes com equipamentos moveis (Analisador de Gases, Opacimetro e Regloscópio) ;
 Testes com equipamentos de piso (Ripómetro, Suspensão e Frenómetro);
 Fecho da inspeção.

(A ordem destas fases é configurada mediante o procedimento adotado por cada empresa/centro de
inspeção.)



Inicio de inspeção

A partir de um computador ou qualquer dispositivo móvel, na linha de inspeção, o inspetor tem acesso a todas as viaturas que foram
rececionadas na área administrativa, e estão em espera para iniciar a inspeção.
Para dar inicio a uma inspeção na linha, o inspetor deve selecionar a matricula e efetuar a validação com a respetiva password, cartão
RFID ou reconhecimento biométrico.

Área Técnica – Linha de Inspeção

Principais funcionalidades:
- Possível configurar bloqueios de inspetores para 
determinadas inspeções e viaturas;
- Seleção e atribuição da linha de inspeção;
- Registo dos quilómetros da viatura;
- Verificação / configuração dos faróis da viatura;
- Verificação / configuração dos eixos da viatura;
- Verificação / confirmação dos testes a efetuar;
- Possibilidade de correção de dados da viatura.



Atribuição de deficiências visuais

A partir de um computador ou qualquer dispositivo móvel, na linha de inspeção, o inspetor à medida que vai inspecionando o veiculo,
pode imediatamente assinalar nesta área a(s) deficiência(s) detetada(s), evitando a utilização de um checklist em papel, agilizando deste
modo todo o processo de inspeção visual.

Área Técnica – Linha de Inspeção



Área Técnica – Linha de Inspeção

Atribuição de deficiências visuais

Principais funcionalidades:
-Possibilidade de atribuição das deficiências em 
computador ou dispositivo móvel;
-Requer nível de acesso para remoção de deficiências;
-Pesquisa rápida por código ou descrição da 
deficiência;
-Possibilidade de indicar observações livres à 
inspeção, bem como definir observações fixas a cada 
deficiência;
-Na utilização com um dispositivo móvel, existe a 
possibilidade de tirar uma ou mais fotos e associar a 
uma deficiência aplicada.



Testes com equipamentos moveis
(Teste de temperatura, gazes, luzes e som)

Nesta fase o inspetor seleciona o teste a efetuar (mediante testes obrigatórios). Os testes são visualizados no computador ou dispositivo
móvel na linha, indicando ao inspetor dos procedimentos a executar, otimizando deste modo todo o processo de inspeção com estes
equipamentos.

Área Técnica – Linha de Inspeção

Principais funcionalidades:
-Obriga os inspetores o utilizarem o mesmo método de 
trabalho definido pela empresa;
-Atribuição automática das deficiências (caso existam), 
no final do teste;
-Requer nível de acesso para remoção de deficiências;
-Requer nível de acesso para repetição completa do 
teste;
-Visualização dos testes no ecrã, com informação on-
line dos valores recolhidos.



Testes com equipamentos fixos:

Neste ponto, o inspetor começa os testes nos equipamentos fixos / de solo.
Todos os testes são realizados no software do fabricante e são automaticamente integrados ao software EDIGCIA.

Testes a executar:

O Teste do Ripómetro visa realizar uma verificação rápida e eficaz da geometria dos eixos dianteiro e traseiro. O sistema consiste em uma plataforma para 
realizar a medição, onde circulam as rodas do veículo de diferentes eixos.

O principal objetivo do banco de suspensão é realizar uma análise rápida e eficaz da suspensão do veículo.
É realizado medindo as rodas de cada eixo individualmente usando o método Eusama. A visualização dos resultados é gráfica e numérica e mostra a eficácia 
da suspensão de cada roda e a diferença percentual entre as rodas.

O principal objetivo do Frenómetro é realizar uma verificação rápida e eficaz do estado dos freios, medindo com precisão a frenagem máxima nos eixos 
dianteiro e traseiro, freio de mão, bem como a ovalização existente nos discos e tambores do freio. sistema.

O software EDIGCIA possui protocolos de comunicação desenvolvidos com os principais fabricantes de equipamentos: MAHA; CAPELEC; RYME; ACTIA;
COSBER; VTEQ;CARTEC.

Área Técnica – Linha de Inspeção



Linha de Inspeção – Integração Equipamentos

A integração dos testes efetuados nos
equipamentos da linha de inspeção é composto
pelos seguintes processos:

■ Seleção do veículo a ser inspecionado na área de
início de inspeção (num computador ou dispositivo
móvel:

■ Procedimentos 1:
O EDIGCIA automaticamente, envia a matrícula a
ser inspecionada para o equipamento na linha. Este
é um exemplo de integração total com a marca do
equipamento que envia um ficheiro standarizado
para o software do fabricante. A Ediprinter
desenvolver protocolos de comunicação com as
principais marcas de equipamentos do Mercado
como: Maha, Caplec, Actia, Vtec and Cartec



■ Procedimento 2:
Integração Mista:
a) – O software EDIGCIA comunica e
automaticamente recebe e lê os valores dos
seguintes equipamentos:
■ Regloscópio;
■ Analisador de Gases;
■ Opacímetro;
■ Sonómetro;
■ Termómetro;
■ Sensor RPM.
b) – O Software EDIGCIA comunica com os
seguintes equipamentos através do ficheiro
standarizado (conforme descrito no
Procedimento 1), para os seguintes
equipamentos:
■ Ripómetro
■ Frenómetro;
■ Banco Suspensão;
■ Câmaras Ip com reconhecimento OCR.

Linha de Inspeção – Integração Equipamentos



Linha de Inspeção – Integração Equipamentos

Principais Vantagens:

■ Não há impressão na linha de inspeção, de qualquer documento;
■ Não é necessário a existência de impressoras na linha de inspeção;
■ Agilização de todo o processo de inspeção;
■ Atribuição automática e sem erro das deficiências detetadas nos equipamentos das linhas de inspeção: Ripómetro, Frenómetro, Suspensão,
Opacímetro, Analisador de Gases e Regloscópio;
■ A matrícula e outros dados digitados manualmente no início da inspeção para sair nos Prints, passam a ser automáticos e recolhidos da
receção, evitando erros ao digitar os dados. Deixa de existir redundância de dados;
■ Deixa de existir o erro por esquecimento ou por lapso do inspetor não assinalar uma deficiência que vem evidenciada no Print, visto a
atribuição de deficiências ser automática e mediante os valores recolhidos das máquinas;
■ O Print das máquinas passa a ser mais completo, além dos valores recolhidos dos equipamentos tem ainda a seguinte informação que é
automática:

■ Informações completas sobre o proprietário (nome e endereço completo);
■ Todos os dados mais importantes ou obrigatórios sobre o veículo;

Vantagens das integrações mistas com equipamentos móveis:

■ Possibilidade de trabalhar com diferentes marcas de equipamentos móveis;
■ Facilidade na substituição de equipamentos;
■ Possibilidade da utilização dos mesmo equipamentos em mais que uma linha em simultâneo (Exemplo: Regloscópio, Termómetro…)



Área Técnica- Linha de Inspeção

Fecho da inspeção

É nesta fase que o inspetor dá por finalizada a inspeção. Este procedimento pode ser efetuado num computador instalado no final de
linha ou num qualquer dispositivo móvel (Tablet ou telemóvel), e tem por objetivo principal a emissão do certificado oficial de inspeção.
Depois de efetuar o ultimo teste na linha de inspeção, o inspetor pode de imediato efetuar a recolha de todos os testes nos
equipamentos da linha. Depois de ativada esta opção, o sistema recolhe todos os dados, analisa os resultados
e atribui de forma automática os deficiências evidenciadas nos testes dos equipamentos (Estas deficiências não podem ser removidas
pelo inspetor, por derivarem dos resultados dos testes).



Área Técnica- Linha de Inspeção

Principais funcionalidades:
- Atribui automaticamente as deficiências dos equipamentos;
- Atribui automaticamente o resultado da inspeção (Aprovado/Reprovado);
- Atribui automaticamente a validade da inspeção (data do próximo serviço);
- Atribui de forma automática o número de Certificado Oficial (caso existe e que pode variar de País para País).



Administração



Administração

O Administrador do centro ou grupo de centros de inspeção, com esta solução integrada para gestão de centros de inspeção a veículos,
tem opções desenvolvidas que lhe permite:

► Emissão de todas as listagens, estatísticas e gráficos. Todas as listagens são possíveis de visualizar no ecrã, imprimir ou enviar para ficheiros PDF. Para cada 
listagem existe a possibilidade de várias parametrizações, como por exemplo: (Entre datas, entre entidades ou por entidade, por matricula, por motivo de 
inspeção, por documento, por inspetor, etc.).

■ Listagens de faturação;
■ Listagens de conta corrente;
■ Listagens sobre inspeção efetuadas;
■ Listagens de ficheiros;
■ Gráficos estatísticos;
■ Análises comparativas.

► Gestão das sessões de caixa:
■ Abertura de sessão;
■ Fecho de caixa;
■ Fecho de sessão.



Administração

► Manutenção das tabelas auxiliares, tais como:
■ Clientes, outras entidades, códigos postais, concelhos;
■ Viaturas, marcas, modelos, categorias;
■ Artigos (Preçário), tipos de documentos, bancos;
■ Utilizadores, deficiências, motivos de anulação;
■ Configurações das integrações de equipamentos de linha.

► Gestão de todas as configurações da aplicação:
■ Níveis de acesso;
■ Configuração de impressoras e Edição de layouts de documentos:
■ Todos os modelos de certificados, Listagens e relatórios de inspeção;
■ Todos os documentos fiscais;

►Manutenção e configuração total da aplicação:
■ Possibilidade de login biométrico ou password;
■ Acesso a várias grelhas de controlo de documentos e controlo de inspeções;
■ Acesso a um módulo de gráficos;
■ Análises anuais, mensais e diárias;
■ Análise dinâmicas;
■ Análise por inspetor;
■ Análise de comparação anual.



Porque os nossos Clientes são a prova do nosso sucesso!



Obrigado!



Ediprinter – Soluções de Informática, Lda
Zona Industrial de Àrvore, Rua B, Lote 35
4480-620 Árvore Vila do Conde - Portugal
Tel: +351 252 248 830
Fax: +351 252 248 831
E-mail: comercial@ediprinter.pt

António Castro
E-mail: antoniocastro@ediprinter.pt
Mobile: +351 932 248 050 (CEO)

Beatriz Rodrigues
E-mail: beatrizrodrigues@ediprinter.pt
Mobile: +351 934 209 117 (Apoio ao Cliente)

Miguel Carvalho
E-mail: miguelcarvalho@ediprinter.pt
Mobile: +351 932 248 055 (Departamento Técnico)


