
:: Considerações gerais 
O módulo ADR/RPE destina-se ás 
empresas que comercializam merca-
dorias que são consideradas perigo-
sas. 
Pela classificação dos produtos segun-
do a tabela de descodificação ADR/
RPE o software contra os limites das 
quantidades perigosas inseridas no 
documento de transporte e faz a 
impressão dos valores totais segundo 
as normas estabelecidas pelo ADR/
RPE. 
 
:: Chave descodificação ADR/RPE 
Identificação doa diversas tipos de 
mercadorias perigosas comercializadas 
pela empresa segundo a tabela ADR/
RPE 
  
:: Categorias de transporte 
Identificação das diversas categorias 
de transporte bem como a quantidade 
máxima total por unidade de transpor-
te permitida. 
   
:: Ficha dos artigos 
Indicação na ficha do artigo da chave 
de descodificação a que o artigo pode 
pertencer bem como a quantidade
(volume ou peso) da embalagem. 
 
:: Emissão dos documentos 
Na emissão do documento o programa 
faz o controlo dos limites máximos das 
categorias de transporte permitidos. 
Cada tipo de documento pode ser con-
figurado para avisar se os limites 
forem atingidos. Pode mesmo configu-
rar para não permitir emitir o docu-
mento. 
 
 

:: Impressão dos documentos 
Impressão no documento das quanti-
dades de mercadorias perigosas 
segundo a chave de descodificação 
bem como os totais por categorias de 
transporte. 
 
:: Mapa de carga da viatura 
Emissão do mapa de carga da viatura. 
Com este mapa controla-se os limites 
máximos por categoria que se podem 
transportar, controlando assim a soma 
de todas as mercadorias perigosas 
inseridas nos documentos a transpor-
tar. 
Possibilidade de desmarcar documen-
tos a transportar para assim se atingir 
os limites estabelecidos por lei. 

Para saber mais consulte o nosso site ou contacte o nosso parceiro certificado. 
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