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Vantagens e Benefícios do Rastreamento: 
 
 
  
» Controle 
 
- Visualização de toda a frota em tempo real. 
- Programação de rotas e área de restrição para a 

circulação dos veículos. 
- Controle de velocidade dos veículos, registro de 

excessos, tempo em deslocamento e Km 
rodados. 

- Controle de horário, local de destino e todos os 
check-points do trajeto. 

- Controles de entrada, saída e permanência de 
cada veículo na empresa. 

- Controle de consumo de combustível. 
- Relatórios de trajetos percorridos, tempo parado, 

tempo de entrega, tempo em movimento, local 
percorrido, 

  Km rodados e consumo de combustível. 

 
 
» Segurança 
 
- Exata identificação da localização do veículo. 
- Integração total entre o veículo, empresa e a 

Phoenix. 
- Botão de pânico. 
- Segurança do veículo. 
- Bloqueio do veículo em caso de furto.

» Economia 
 
- Combustível e manutenção até 20%. 
- Comunicação entre empresa e funcionários. 
- Encargos, tais como horas extras e 

deslocamentos desnecessários. 

 
Principais características dos nossos serviços: 

  
- Sistema Amigável de Fácil Utilização Não é 
preciso ser um expert em computação para utilizar 
o sistema. 
- Aplicativo para smartphones. 
- Rastreador de última geração com tecnologia de 
ponta. 
- Compacto com antena interna no mesmo case. 
- Com função PEG – Gerador de Eventos 
Programável, que suporta centenas de exceções 
personalizadas     baseadas em regras para ajuda 
da adaptação dinâmica que cada cliente exige. 
- Permite modificar o comportamento do dispositivo 
para cumprir uma série de aplicações pré-
programadas. 
- Combina acessibilidade e inteligência do 
dispositivo. 
- Possibilita fazer via over-the-air todo 
gerenciamento do dispositivo além de proceder 
com sua configuração incluindo as regras e ações 
criadas através da função PEG. 
- Não há necessidade de recolhimento do 
dispositivo para efetuar atualizações e upgrades. 

- Possibilita o monitoramento do estado de saúde 
do rastreador, identificando antecipadamente 
possíveis problemas de hardware. 
- Bateria interna com capacidade de 200mAh. 
- Sistema de chips multi-operadora. (em um mesmo 
equipamento acesso automático a todas as 
operadoras de telefonia móvel do país, evitando 
pontos cegos). 
- Alerta de Velocidade Estabelece a velocidade 
máxima que o veículo poderá trafegar.  
- Odômetro Registra a distância percorrida pelo 
veículo em determinado período.  
- Cerca Eletrônica Delimita áreas enviando alertas 
quando o veículo entrar ou sair.  
- Identificação do motorista. 
- Bloqueio eletrônico. 
- Monitoramento 24 Horas para ajudá-lo em 
emergências.  
- Relatório Completo (Excel e PDF) Exporte e 
armazene seus relatórios em Excel ou PDF. 
- Central em Porto Alegre, fácil e ágil atendimento 
ao cliente. 

 
 
 
 
 
 


