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VISÃO GERAL
A HME CLOUD™ proporciona acesso remoto aos sistemas e dados ZOOM® em todas as suas lojas.
Quando suas configurações e os dados dos sistemas ZOOM® forem automaticamente importados para a HME CLOUD™,
você poderá acessar a HME CLOUD™ através de um PC, tablet ou smartphone de locais remotos.
Estas instruções contêm orientações para entender a HME CLOUD™ e como utilizá-la para manipular dados.
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PARA USAR A HME CLOUD™
Veja a seguir uma descrição de como navegar e interpretar os menus e visualizações da HME CLOUD™ para operar seu
drive-thru com mais eficácia. Os tópicos mostrados na barra do menu: PAINEL ZOOM (ZOOM DASHBOARD),
RELATÓRIOS ZOOM (ZOOM REPORTS), MINHA CONTA (MY ACCOUNT), CONFIGURAÇÕES (SETTINGS) e o ícone da
Engrenagem ( ) serão explicados.
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1 Clique com o cursor em qualquer um dos tópicos do menu para entrar. A página principal do tópico se abrirá e o
tópico ficará em destaque na barra do menu.

2 Clique em Saiba mais (Learn more) para visualizar um resumo dos recursos recém-atualizados.
3 Depois de ler o resumo dos novos recursos, você poderá removê-lo clicando em . A qualquer momento, novos
recursos podem ser adicionados ao HME CLOUD™; assim, essa atualização de novos recursos irá reaparecer.
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BEM-VINDO
A cada vez que acessa a HME CLOUD™, você visualizará a página BEM-VINDO (WELCOME). Observe que WELCOME
está em destaque na barra do menu.
Para continuar, clique em qualquer um dos outros tópicos na barra do menu, ou então nas caixas exibidas para Lojas
(Stores), Usuários (Users) ou Minha Conta (My Account).
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EXIBIR CONFIGURAÇÕES / AJUDA
Na página WELCOME, clique no ícone da Engrenagem ( ) para acessar as opções
Exibir Configurações (Display Settings), Customizar Painel de Liderança
(Customize Leaderboard) ou Ajuda (Help). Quando terminar de fazer as alterações,
selecione Salvar Alterações (Save Changes). A opção Ajuda direciona você para a
página de Perguntas Frequentes (FAQ - Frequently Asked Questions).

Visualização padrão do painel
Selecione uma visualização padrão para seus painéis de loja única e lojas múltiplas,
selecionando Período do Dia (Daypart), Dia (Day), Semana (Week), Mês (Month) ou
Customizado* (Custom). Esta será a visualização exibida sempre que a opção Painel
ZOOM for selecionada na barra de navegação.

* Primeiro, é necessário configurar um painel customizado antes de selecionar a opção customizada como
sua visualização padrão (consulte Customizar Painel (Customize Dashboard), pág. 10.
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Cores das metas primárias
Selecione uma cor para metas primárias para suas
metas-mestras A, B e além de B, usando os seletores
de cor*. Estas cores permitirão que você identifique as
métricas de desempenho de cada uma de suas lojas.

Formato da hora
Selecione o formato padrão da hora** que será exibido em seus painéis e relatórios.

Ativadores
Nos painéis e relatórios, você pode optar por incluir ou excluir dados de ativadores***.

* Se preferir, você pode inserir manualmente o valor hexadecimal da cor.
** O formato da hora será exibido como minutos:segundos, ou então em segundos.
** Um ativador é um veículo que entrou na pista do drive-thru depois do primeiro ponto de detecção ATIVADO e
saiu pelo último ponto de detecção ATIVADO.
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PAINEL ZOOM
O PAINEL ZOOM (ZOOM DASHBOARD) é a página principal que exibe informações sobre a atividade na pista do
drive-thru. Quando a página se abre, a atividade de cada loja no dia atual é destacada em verde, amarelo, vermelho
ou nas cores customizadas criadas pelo usuário. O verde indica que as metas de tempo e serviço estão sendo
atingidas; o amarelo indica que os tempos de serviço são marginais e o vermelho indica tempos de serviço ruins,
abaixo das metas estabelecidas.

1 Você pode selecionar a janela da hora que será exibida nas colunas codificadas por cor clicando no intervalo de
tempo respectivo (Dia (Day), Semana (Week) ou Mês (Month)) na parte superior esquerda da visualização do
painel. Você também pode alternar o painel entre minutos: segundos ou apenas segundos. Quando encerrar a sessão,
as configurações de visualização que você selecionou retornarão como padrão da conta na próxima vez em que você
iniciar uma sessão.
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Você pode classificar os dados de qualquer métrica que deseje priorizar no painel clicando nas métricas na barra
cinza sobre as colunas de dados.

1
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3
3Se clicar no número de qualquer loja, você poderá ver as seguintes visualizações de status de lojas.
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A tabela Classificação das Lojas (Store Ranking) exibe as 3 lojas com pontuação mais alta na parte superior, 1 a
loja que você selecionou no meio e as 3 lojas com menor pontuação na parte inferior. NOTA: Se houver menos de 6
lojas em sua conta, você verá apenas a parte central desta tabela. 2 Você pode selecionar a janela da hora que será
exibida na tabela Classificação das Lojas: Dia (Day), Semana (Week) ou Mês (Month). 3 As cores dos números em
cada uma das Colunas Média (Avg.) indicam que o tempo médio está dentro da meta de serviço desejada (verde),
marginal (amarelo) ou excedendo a meta (vermelho).
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Os mostradores com ponteiros mostram o grau em que o nível de desempenho está na parte verde, amarela ou
vermelha de uma medição. Total da pista = placa do menu + guichê de atendimento + tempo de fila na pista. A
saudação não é um componente do total da pista, pois se sobrepõe ao tempo da placa do menu. Neste exemplo, o
total simples da pista está no nível de desempenho amarelo e o total da pista Y está em verde.

Média Atual (Average Current)

Média atual (Average Current)

Status do Dia (Day Status)

Status do Dia (Day Status)

Pista simples

Pista Y
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Os gráficos Transações da Pista (Lane Transactions) e Tempo Médio Total da Pista (Lane Total Avg Time)
mostram os detalhes associados à tabela de classificação de lojas. Passe o mouse sobre um dos gráficos de barras
para exibir os detalhes associados a um período de tempo. Neste exemplo, quando a mudança do período do dia
ocorreu às 6:45AM, o número de transações da pista aumentou e a proporção de carros no nível de desempenho
vermelho também aumentou.
O tempo médio total da pista subiu no período dois do dia e o tempo de fila aumentou substancialmente, enquanto
o tempo de atendimento e o tempo do quadro do menu aumentaram ligeiramente.
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Customizar Painel/Painel de Liderança

O processo de customização do painel e do painel de liderança é o mesmo. Na tela Painel Zoom (Zoom Dashboard),
selecione Customizar Painel (Customize Dashboard) para criar ou modificar uma visualização customizada no
painel. No ícone de Engrenagem ( ), selecione Customizar Painel de Liderança (Customize Leaderboard).
Para criar um painel ou painel de liderança customizados, comece selecionando uma Medida de Tempo (Time
Measurement)* usando o sinal de mais (+) em uma coluna aberta.
Existem oito medidas de tempo disponíveis:

Painel customizado: Semana Atual (Current Week), Dia Atual (Current Day), Dia Anterior (Previous Day), Mês
Atual (Current Month), Mês Anterior (Previous Month), Semana Anterior (Previous Week), Período do Dia Atual
(Current Daypart) e Período do Dia Anterior (Previous Daypart).
Painel de liderança customizado: Hora Atual (Current Hour), Hora Anterior (Previous Hour), Dia Atual
(Current Day), Dia Anterior (Previous Day), Período do Dia Atual (Current Daypart), Período do Dia Anterior (Previous
Daypart), Hora Atual Contínua (Current Rolling Hour) e Hora Anterior Contínua (Previous Rolling Hour).
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Para remover um Indicador-Chave de Desempenho (KPI ou Key Performance
Indicator)** de uma medida de tempo, clique no ( ) ícone ao lado do KPI que deseja
remover e selecione Remover Coluna (Remove Column).

Para adicionar um novo KPI (carros, média, % da meta), use o sinal de mais (+) que
aparece após a exclusão.
Carros (Cars) é o número total de carros contados para uma medida de tempo
respectiva; Média (Avg.) é o tempo 1 médio total para uma medida de tempo
respectiva e % da Meta (Goal%) é a porcentagem de carros que ficou dentro dos
tempos da Meta A para uma medida de tempo respectiva.

Para alterar uma posição de Medida de Tempo (Time Measurement) para outra medida
de tempo ou trocar um KPI por outro KPI, simplesmente clique no título da coluna ou
no KPI que deseja mover e arraste e solte em um novo local.

arrastar e soltar (Drag-and-Drop)

Clique no ícone de Engrenagem ( ) de uma coluna para acessar a opção Configurar
Classificação Padrão (Set Default Sort) e ajustá-la usando as setas ▲ ou ▼ ao lado
do nome da categoria [classificar na ordem ascendente (▲) ou descendente (▼)]. A
classificação padrão estabelece o KPI a partir do qual todas as suas lojas são
classificadas.

* Há diferenças entre algumas medidas de tempo para painel customizado e painel de liderança customizado.
** Os Indicadores-Chave de Desempenho válidos (KPIs) são carros, média e % da meta.
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Cores das metas primárias (painel de liderança customizado)
Selecione uma cor para metas primárias para suas
metas-mestras A, B e acima de B, usando os
seletores de cor*. Estas cores permitirão que você
identifique facilmente as métricas de desempenho de
cada uma de suas lojas.

Formato da hora
Selecione o formato padrão da hora** que será exibido em seus painéis e relatórios.

Ativadores
Para painéis e relatórios, você pode optar por incluir dados de ativadores*** ou excluí-los.

* Se preferir, você pode inserir manualmente o valor hexadecimal da cor.
** O formato da hora será exibido como minutos:segundos, ou então em segundos.
** Um ativador é um veículo que entrou na pista do drive-thru depois do primeiro ponto de detecção ATIVADO e
saiu pelo último ponto de detecção ATIVADO.
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RELATÓRIOS ZOOM
A página RELATÓRIOS ZOOM (ZOOM REPORTS) permite que você selecione e visualize relatórios de resumos dos
dados do sistema ZOOM® baseados em vários períodos de tempo. Depois, você poderá enviar por e-mail versões csv
ou pdf dos relatórios.

1 Na página Relatórios Gerais (Summary Reports), posicione o cursor sobre o ponto de interrogação ao lado de
qualquer tópico para ver uma explicação de sua função.

2 Clique na caixa ao lado de cada loja que deseja que apareça no relatório, ou então clique na caixa Loja (Store) na
parte superior para selecionar todas as lojas da lista. Se houver mais de quatro lojas na lista, use a barra de rolagem
da direita para baixar a lista.

3 Clique na seta para selecionar como deseja que os dados sejam exibidos: dia, período do dia, semana ou dados
brutos.

4 Clique nos ícones do calendário De (From) e Até (To) para selecionar as datas de início e término do relatório.
1

2
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4
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5 Marque as opções Abrir (Open) e Fechar (Close) do relatório para exibir os dados das horas das lojas configurados
no ZOOM®, ou então desmarque Abrir/Fechar e clique nas setas para selecionar as horas de início e término.

6 Selecione Fatia de Tempo (Time Slice) se quiser que no relatório apareçam apenas os dados entre as horas
escolhidas no item 5, durante cada dia do período de tempo escolhido no item 4.

7 Selecione Cumulativo (Cumulative) se quiser que o relatório mostre todos os dados iniciados na data De (From)
e no tempo escolhidos nos itens 4 e 5, e terminados na data e hora Até (To) escolhidos nos itens 4 e 5.

8 Selecione Tempos Mais Longos (Longest Times) e/ou Estatísticas do Sistema (System Statistics) se quiser
incluí-los no relatório (disponíveis apenas para relatórios de lojas únicas).

9 Selecione o formato do relatório em Segundos (Seconds) ou Minutos/Segundos (Minutes/Seconds).
Nota: Os relatórios que incluem Opções Avançadas (Advanced Options) são gerados por CSV e enviados ao endereço
de e-mail do usuário inserido durante o início da sessão.
Clique para expandir Opções Avançadas

5
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10 É exibido um resumo dos critérios de relatório escolhidos por você.

“Selecionar uma Loja” (Select a Store)

será exibido ao lado de Lojas (Stores) se não houver lojas selecionadas.

11 Para gerar relatórios rapidamente, seus critérios de busca podem ser salvos como um Report Template (modelo de
relatório). Clique na caixa ao lado de Salvar Como Modelo (Save as Template) para marcar. Insira um nome para
seu modelo. Quando o relatório for gerado, o modelo será salvo.

12 Os Modelos de Relatório Salvos (Saved Report Templates) são exibidos aqui. Clique em um modelo salvo e depois
no botão Gerar Relatório (Generate Report) para gerar um relatório. Você pode salvar até 10 modelos. 13 Clique na
caixa vermelha para excluir um modelo de relatório salvo.

14 Clique no botão vermelho Gerar Relatório (Generate Report) para gerar um relatório.
12
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RELATÓRIOS RESUMIDOS
Quando é gerado um relatório para uma loja única, as linhas são quebradas em dias e as colunas coloridas são
quebradas no tempo médio dos eventos mensurados do drive-thru.

1 Enquanto analisa os relatórios resumidos, clique em Páginas (Pages) para expandir a tela a fim de incluir todas as
páginas, ou então clique em < ou > para visualizar cada página.

2 Clique em um dia individual para Abrir (Open) ou Fechar (Close) o gráfico exibido separado em períodos do dia.
3 Clique no menu suspenso Enviar Relatório por E-mail (Email Report) para enviar um relatório resumido por email como arquivo PDF ou CSV.
Nota: Os relatórios enviados por e-mail são mandados para o endereço de e-mail do usuário inserido durante o início
da sessão.

3
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2
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Depois de você abrir um dia específico no relatório, esse dia será exibido em períodos do dia.

1 As linhas do gráfico são quebradas em turnos e as colunas coloridas exibem o tempo médio dos eventos mensurados
do drive-thru. O tempo do turno é exibido embaixo de cada período do dia.

1
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ESTATÍSTICAS DAS METAS
Abaixo dos relatórios resumidos do dia e do período do dia, encontram-se as estatísticas das metas do dia ou do
período do dia. São exibidos os desempenhos médios por evento, com base nos critérios escolhidos para gerar o
relatório.
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RELATÓRIO DE DADOS BRUTOS DE CARROS
1 Quando você clica em um período do dia listado de um relatório resumido, é gerado um relatório de dados brutos de
carros para esse período do dia.

2 Os tempos dos eventos da pista são separados para cada carro que passou na pista do drive-thru, incluindo o tempo
Total da Pista (Lane Total) e o Tempo de Partida (Departure Time).

3 Clique no botão Enviar CSV por E-mail (Email CSV) para enviar um relatório resumido por e-mail como arquivo
CSV.
Nota: Os relatórios enviados por e-mail são mandados para o endereço de e-mail do usuário inserido durante o início
da sessão.

1
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MINHA CONTA
Quando você seleciona MINHA CONTA (MY ACCOUNT), aparece a página INFORMAÇÕES DA CONTA (ACCOUNT
INFORMATION), mostrando suas informações básicas de conta. Para visualizar as informações de sua empresa,
clique em INFORMAÇÕES DA EMPRESA (COMPANY INFORMATION).

Nas páginas a seguir, você encontrará explicações e exemplos de INFORMAÇÕES DA CONTA e da EMPRESA.
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INFORMAÇÕES DA CONTA
A página INFORMAÇÕES DA CONTA (ACCOUNT INFORMATION) permite que você visualize/edite as informações
de sua conta na HME CLOUD™, e também que altere sua senha. Clique no campo desejado para inserir ou alterar
qualquer informação. Se você alterar a senha, um e-mail de confirmação será enviado para seu endereço de e-mail.
Na parte inferior direita da página, os proprietários da conta podem decidir compartilhar ou não os dados de suas lojas
com seu escritório corporativo. Esta parte da página será vista apenas pelos proprietários da conta.

NOTA: Esta área
é visível somente
para o proprietário
da conta na HME
CLOUD™.
Nenhum outro
usuário da conta
conseguirá vê-la.
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INFORMAÇÕES DA CONTA
A página INFORMAÇÕES DA EMPRESA (COMPANY INFORMATION) permite que os proprietários da conta
visualizem/editem informações sobre sua empresa. Outros usuários podem visualizar as informações, mas não editálas.

22

CONFIGURAÇÕES
A página CONFIGURAÇÕES (SETTINGS) contém subtópicos relativos às lojas e usuários sob seu controle. Clique em
um subtópico para visualizar ou alterar qualquer informação pertinente.

Subtópicos
Nas páginas a seguir, você encontrará explicações e exemplos desses subtópicos.
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LOJAS
A página LOJAS (STORES) permite que você visualize todas as suas lojas, incluindo sua versão do software ZOOM® e
se elas estão ou não on line com a HME CLOUD™ no momento.
Quando um novo sistema temporizador ZOOM® for instalado e configurado com o endereço de e-mail correto, ele
aparecerá automaticamente em Stores.

1 Você pode classificar os dados da lista clicando em qualquer um dos títulos cinzas acima das colunas de dados e
inverter a ordem da coluna clicando novamente em seu título.

2 Qualquer usuário com as respectivas permissões pode visualizar e editar o nome de qualquer loja da lista clicando
em Visualizar/Editar detalhes (View/Edit Details) à esquerda da entrada da loja e depois adicionando/alterando
dados (próxima página). Consulte FUNÇÕES, pág. 27, para saber mais sobre a configuração de permissões.

1
2
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Visualizar/editar detalhes
Visualize e/ou edite os detalhes de uma loja da lista. Quando um Nome de Loja (Store Name) for inserido, esse nome
de loja será exibido em Relatórios Gerais, Relatórios Gerados e também no Painel de Liderança. Selecione Salvar
(Save) quando terminar de atualizar os detalhes da loja. A guia ZOOM exibe as informações de registro do ZOOM.
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USUÁRIOS
A página USUÁRIOS (USERS) permite que todos os usuários visualizem uma lista de todos os funcionários com
acesso à sua conta na HME CLOUD™, e que 1 rearranjem dados da lista clicando em um dos títulos cinzas acima das
colunas de dados. Os usuários com permissão podem adicionar, editar ou remover usuários, como segue. Usuários
com permissão: 2 podem adicionar usuários a suas listas clicando em Adicionar um Usuário (Add a User); 3
podem visualizar/editar informações de qualquer usuário da lista clicando em Visualizar/Editar Usuário (View/Edit
User) à esquerda do nome do usuário, e depois adicionar/alterar dados na visualização Detalhes do Usuário (User

4 podem remover usuários existentes do acesso à conta na HME CLOUD™ clicando em Remover Usuário
(Remove User); 5 ao adicionar um usuário, podem escolher a função apropriada para este usuário; 6 podem
selecionar os dados da(s) loja(s) aos quais o usuário terá acesso clicando nas caixas apropriadas; 7 podem salvar suas
Details);

inserções selecionando Salvar (Save) ou Cancelar (Cancel) para sair sem salvar.

2
1
3
5

4
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6
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FUNÇÕES
Os usuários com permissão podem adicionar, editar ou remover funções, como segue.

1 Para adicionar uma nova função, clique em Adicionar uma Função (Add a Role). 2 Para visualizar ou editar uma
função existente, clique em Visualizar/Editar Função (View/Edit Role) à esquerda da função desejada. Na página
que aparece, você poderá editar a função selecionada e adicionar/excluir permissões para essa função.

1
2

Se você selecionou Adicionar uma Função (Add a Role) ou Visualizar/Editar Função (View/Edit Role), aparecerá a
seguinte página.

27

1 Insira qualquer nome desejado para a nova função.

Uma descrição opcional da função pode ser inserida abaixo do

nome da função.

2 Marque a caixa para cada permissão que deseja designar para a nova função.

Ao menos uma caixa precisa ser

marcada.

3 Clique em Salvar (Save) para salvar a nova função inserida.
4 Exclua uma função permanentemente.
Nota: Antes de poder excluir uma função, você precisa primeiro redesignar usuários para outra função. As funções
que ainda contêm usuários associados não podem ser excluídas.

4

1

2

3
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AJUDA
Clique no ícone da Engrenagem ( ) e depois em AJUDA (HELP) na barra do menu. Aparecerá uma lista de perguntas
frequentes. Se nenhuma das respostas esclarecer sua dúvida, entre em contato com seu vendedor/distribuidor da
HME® ou com o departamento de Suporte Técnico da HME pelos meios abaixo:

Telefone: 800.848.4468 ● Fax: 858.552.0172 ● E-mail: cloudsupport@hme.com ● Web: www.hme.com

29

