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1.  REGISTO ULEZ

PASSO 1: CONTRATE O FLEET MANAGER

DEVE TER PADRÕES DE EMISSÃO EURO 6 PARA REGISTAR.

Os registros da ULEZ estão vinculados aos veículos, por isso é imprescindível  ter  esses 
veículos contratados para o módulo Fleet Manager,  deve preencher as informações 
do seu veículo para se cadastrar. Os registros ulez podem demorar  até 10 dias a ficar 
disponíveis  (geralmente disponíveis em 2-3 dias)

Para contratar o  “Fleet Manager”   
(“Gestão de Frotas” ),  a partir  
menu principal clique em 
“Contratos, gestão de baixas 
e renovações” »”Histórico do 
Veículo”, clique em “ Registar” 
e ative a opção “Fleet” , depois 
guardar.
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PASSO 2: PREENCHA OS DADOS TÈCNICOS DO VEÍCULO

A partir do menu principal, clicar em   “Gestão de frotas” »” Manutenção e documentação 
“» “Veículos” »” Dados técnicos de veículos em vigor (incidências)”  e selecione 
o  lápis ( para editar ), clique  e  complete a informação do veículo,  para finalizar 
faça guardar.

1.  REGISTO ULEZ
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PASSO  3:  CARREGAR DOCUMENTOS DE SUPORTE

A partir do menu principal, clicar em   “ Gestão de frotas” »” Manutenção e 
documentação “» “Veículos” »” Dados técnicos de veículos em vigor 

Clique no sinal + do veículo e  selecione o tipo de documento:

• [9] Ficha técnica [para  o registo ULEZ]] [NOTA: Se tem mais do que um documento 
para a especificação técnica / detalhes de registo, incluída na norma de 
emissão Euro, crie um documento ÚNICO e carregue-o . É obrigatório que o 
documento mostre o padrão da emissões  Euro]

• Complete a “data de inicio” .  Coloque um visto na caixa ( o documento não caduca). 
De seguida arraste e solte o documento ou selecione-o.   A continuación, arrastre y 
suelte su documento 

1.  REGISTO ULEZ
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PASSO 4: CRIAR  CONTA NAS AUTORIDADES DO REINO UNIDO PARA A ZONA 
DE BAIXAS EMISSÕES

A partir do  menú principal, clique em  “Configurações” »” Certificados de Empresas 
e representantes“

No campo  “Empresas”, clique no lápis (para  editar).  De seguida  selecione  o separador  
“Uso online”,  selecione Reino Unido,  clique em  “Solicitar criação de empresa”, e 
siga os passos que aparecem no ecrãn, No final Guarde.

1.  REGISTO ULEZ



6www.guretruck.com www.truckcontroller.com

PASSO 5: REGISTAR O VEÍCULO PARA A ZONA DE EMISSÕES  ULTRA BAIXAS 
DE LONDRES (ULEZ)

A partir do  menú principal, clique em  “Serviços legais  Guretruck” »” Salário Mínimo- 
Registos“» “KENT ACCESS PERMIT” »” Novo certificado Londres LEZ/ ULEZ “.

NOTA:  O VEÍCULO DEVE TER COMO PADRÃO MÍNIMO  EURO 6 PARA QUE O 
POSSA REGISTAR.

Siga os passos que aprecem no ecrãn

1.  REGISTO ULEZ
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2. REGISTO DVS

DEVE TER UMA QUALIFICAÇÃO DVS DE 1 A 5 ESTRELAS PARA PODER REGISTAR 
O VEÍCULO.

Se ainda possui a sua certificação DVS , deverá contactar o fabricante  da viatura, para 
solicitar a qualificação  DVS do veículo. Abaixo encontra os dados de contacto  dos  
fabricantes ;

Os  registos de DVS estão  vinculados aos veículos, pelo que é imprescindível  ter os 
veículos contratados no  módulo “ Gestão de frotas “ (“Fleet Manager”)  deverá completar 
a informação  do seu veículo  para efetuar o registo. Os registos  DVS podem demorar 
até 10 días (geralmente ficam disponiveis em en 2-3 días)

FABRICANTE EMAIL/FORMULÁRIO ON LINE

DAF ukwvta@daftrucks.com

MAN salesengineering@man.eu

RENAULT dvs@renault-trucks.com

SCANIA product.engineeringuk@scania.com

VOLVO dvs@volvo.com

MERCEDES-BENZ kevin.storey@daimler.com

IVECO productengineering@iveco.com
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PASSO 1: CONTRATAR  “ GESTÂO DE FROTAS “ (FLEET MANAGER )

Para contratar o  “Fleet Manager” 
(“Gestão de Frotas”),  a partir menu 
principal clique em “Contratos, 
gestão de baixas e renovações” 
»”Histórico do Veículo”, clique 
em “ Registar” e ative a opção 
“Fleet” , depois guardar.

2. REGISTO DVS
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PASSO 2: PREENCHA OS DADOS TÈCNICOS DO VEÍCULO

A partir do menu principal, clicar em  “ Gestão de frotas” »” Manutenção e documentação 
“» “Veículos” »” Dados técnicos de veículos em vigor (incidências)”  e selecione 
o  lápis ( para editar ), clique  e  complete a informação do veículo,  para finalizar 
faça guardar.

2. REGISTO DVS
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PASSO  3:  CARREGAR DOCUMENTOS DE SUPORTE

A partir do menu principal, clicar em  “ Gestão de frotas” »” Manutenção e 
documentação“» “Veículos” »” Dados técnicos de veículos em vigor 

Clique no sinal + do veículo e  selecione o tipo de documento:

• [71] DVS STANDARD [para o registo DVS]

• Complete a “data de inicio”.  Coloque um visto na caixa ( o documento não caduca). 
De seguida arraste e solte o documento ou selecione-o. A continuación, arrastre y 
suelte su documento 

2. REGISTO DVS
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PASSO 4: REGISTAR VEÍCULO PARA LONDRES DVS

A partir do  menú principal, clique em “Serviços legais  Guretruck” »” Salário 
Mínimo-Registos“» “KENT ACCESS PERMIT” »” Novo certificado Londres DVS “.

Siga os passos que se encontram no ecrãn.

2. REGISTO DVS
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A partir do  menú principal, aceda 
a  “Contratos, Gestão  de baixas 
e  renovações ” » “Histórico de 
motoristas “  de seguida  clique 
no lápis ( para editar), complete 
a  informação do condutor.

3. REGISTO  COVID REINO UNIDO 
(FORMULÀRIO DE LOCALIZALÇÃO DE PASSAGEIROS)

O REGISTO COVID DEVE REALIZAR- SE ANTES DE ENTRAR NO REINO UNIDO 
(NO MÁXIMO 48 HORAS ANTES DA ENTRADA).

Os registos de Covid estão vinculados aos condutores. O condutor deve estar contratado 
na Truckcontroller  e deverá  ter toda a informação registada  para poder emitir os  ditos 
certificados. Estes registos são imediatos.

PASSO  1: PREENCHA  OS DADOS DO CONDUTOR
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PASSO  2: PREENCHA O   REGISTO DO COVID

A partir do menú principal, aceda a “Serviços legais  Guretruck” »“Salário Mínimo- 
Registos”» “Registo Covid” »“ Novo registo de Covid UK ”.

Selecione o motorista e clique em “Seguinte”.

Siga os passos que se encontram no ecrãn

EM CASO DE  DUVIDAS OU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS,  
POR FAVOR CONTACTE COM O SEU GESTOR DE CLIENTE DA 

GURETRUCK

3. REGISTO  COVID REINO UNIDO 
(FORMULÀRIO DE LOCALIZALÇÃO DE PASSAGEIROS)


