


Quem SomosQuem Somos

��Criada em 2002 em Porto AlegreCriada em 2002 em Porto Alegre\\RS .RS .

��Pioneira em sistemas  de telemetria com gráficos e performance Pioneira em sistemas  de telemetria com gráficos e performance 

por condutor.por condutor.por condutor.por condutor.

��Vanguarda e Vanguarda e knowknow--howhow em acompanhamento de veículos.em acompanhamento de veículos.

��Trabalhamos com customização baseada nas necessidades dos Trabalhamos com customização baseada nas necessidades dos 

nossos clientes.     nossos clientes.     



Alguns de nossos ClientesAlguns de nossos Clientes



RastreamentoRastreamento e e 

segurançasegurança
TelemetriaTelemetria

RelatóriosRelatórios

personalizáveispersonalizáveis
RoteirizaçãoRoteirização

O  O  sistemasistema MSI é MSI é 

compostocomposto de 4 de 4 

módulosmódulos básicosbásicos::



Rastreamento e segurançaRastreamento e segurança

•• Acesso rápido via WEBAcesso rápido via WEB

•• 3 opções de visualização on3 opções de visualização on--lineline

•• Visualização dos veículos em mapas digitalizados e no Google Visualização dos veículos em mapas digitalizados e no Google 

EarthEarthEarthEarth

•• Módulo de atuação: bloqueio temporizado, acionamento de Módulo de atuação: bloqueio temporizado, acionamento de 

sirenes, programação da memória embarcada (funcionamento offsirenes, programação da memória embarcada (funcionamento off--

line) do rastreador, programação dos eventos de telemetria, line) do rastreador, programação dos eventos de telemetria, 

autodiagnósticoautodiagnóstico

•• Proteção antiProteção anti--sabotagemsabotagem

•• Históricos completos permanentesHistóricos completos permanentes

•• Cadastro de veículos, motoristas e usuáriosCadastro de veículos, motoristas e usuários



TelemetriaTelemetria

1.1. Hodômetro  total e parcialHodômetro  total e parcial

2.2. Contador de tempo de motor ligadoContador de tempo de motor ligado

3.3. Horímetro (totalizador de tempo de motor ligado)Horímetro (totalizador de tempo de motor ligado)

4.4. Indicação de excessos de velocidadeIndicação de excessos de velocidade

5.5. Indicação de excessos de RPMIndicação de excessos de RPM5.5. Indicação de excessos de RPMIndicação de excessos de RPM

6.6. Indicação de freada bruscaIndicação de freada brusca

7.7. Indicação de aceleração bruscaIndicação de aceleração brusca

8.8. Sensor de banguelaSensor de banguela

9.9. Sensor de uso indevido da embreagemSensor de uso indevido da embreagem

10.10.Sensor de temperatura do Sensor de temperatura do baúbaú refrigerado (temperatura refrigerado (temperatura 

instantânea, máxima, minima e média)instantânea, máxima, minima e média)

11.11.Leitura da carga da bateria do veículo e de backLeitura da carga da bateria do veículo e de back--up do rastreadorup do rastreador

12.12. Indicação da velocidade máxima do diaIndicação da velocidade máxima do dia

13.13. Indicação de acionamento do freio motorIndicação de acionamento do freio motor

14.14. Identificação do motorista (através de teclado ou iIdentificação do motorista (através de teclado ou i--button)button)



RoteirizaçãoRoteirização

• Cercas eletrônicasCercas eletrônicas

•• Pontos de interesse inteligentes (relacionados)Pontos de interesse inteligentes (relacionados)

•• Cadastro de endereços (alvos) feito remotamenteCadastro de endereços (alvos) feito remotamente

•• Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)•• Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)

•• Disponibilização de localização para clientesDisponibilização de localização para clientes

•• Indicação dos principais tempos e locais de paradaIndicação dos principais tempos e locais de parada

•• Indicação do percurso resumido do dia ou de qualquer outra Indicação do percurso resumido do dia ou de qualquer outra 

datadata



Relatórios disponíveisRelatórios disponíveis

• SintéticoSintético: : resumoresumo de de todostodos osos principaisprincipais dados dados dada frotafrota

•• AnalíticoAnalítico: : análiseanálise das das excessõesexcessões porpor veículoveículo

•• HistóricoHistórico: : fornecefornece todastodas as as informaçõesinformações sobresobre o o veículoveículo

•• ProdutividadeProdutividade de de vendedoresvendedores / / técnicostécnicos: : ForneceFornece horárioshorários de de •• ProdutividadeProdutividade de de vendedoresvendedores / / técnicostécnicos: : ForneceFornece horárioshorários de de 

inícioinício e e términotérmino de de jornadajornada, , velocidadevelocidade máximamáxima do do diadia, Km  , Km  

rodadosrodados divididosdivididos entre antes de entre antes de expedienteexpediente, , durantedurante o o 

expedienteexpediente e e depoisdepois do do expedienteexpediente; e ; e demaisdemais informaçõesinformações de de 

telemetriatelemetria

•• RelatórioRelatório completocompleto sobresobre o o usouso do do veículoveículo emem finaisfinais de de semanasemana

•• Ranking do Ranking do veículoveículo: : monstramonstra a a pontuaçãopontuação referentereferente aosaos

excessosexcessos cometidoscometidos porpor cadacada veículoveículo

•• Ranking de Ranking de motoristasmotoristas ((quandoquando utilizadautilizada a a identificaçãoidentificação de de 

motoristasmotoristas atravésatravés de de ii--button)button)



AcessóriosAcessórios especiaisespeciais

•• IdentificaçãoIdentificação de de motoristasmotoristas atravésatravés de de ii--buttonbutton

•• Sensor de Sensor de temperaturatemperatura de de baúbaú

•• Sensor de Sensor de MercúrioMercúrio

•• Sensor de Sensor de EmbreagemEmbreagem•• Sensor de Sensor de EmbreagemEmbreagem



Relatório de Pontuação:Relatório de Pontuação:



Gráfico de Telemetria:Gráfico de Telemetria:



Relatório de Controle:Relatório de Controle:



Ranking de condutores



Relatório de Pontuação sem Gráficos




