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Você está Preparado para Ver o que Realmente Aconteceu?

Omnitracs Vídeo de 
Evento Crítico

Decidir adicionar câmeras de vídeo à sua estratégia existente de gerenciamento de riscos requer consideração criteriosa.  
E em um mercado que parece fornecer mais funções do que benefícios, a Omnitracs está lançando uma opção que gera  
o equilíbrio certo entre custo e valor. 

Aproveite seu Investimento na Plataforma Omnitracs com Vídeo de Evento Crítico
Seu investimento atual em plataformas Omnitracs os permite lhe oferecer uma solução de vídeo totalmente integrada 
que não espera que você compre mais do que precisa pagar. Ao aproveitar os serviços de comunicação, aplicativos 
host familiares e infraestrutura comprovada existentes, o Vídeo de Evento Crítico da Omnitracs agrega uma poderosa 
ferramenta com benefícios tangíveis por um preço que faz sentido.

• Solução de vídeo totalmente integrada que aproveita 
planos de comunicação, aplicativos familiares da Omnitracs 
e infraestrutura comprovada existentes para proporcionar 
benefícios por um custo realista

• Câmera voltada para a frente que grava continuamente

• Câmera opcional voltada para dentro que desliga 
automaticamente, garantindo a privacidade do motorista

• Vídeo disponível após minutos do evento disparado ou 
mediante solicitação

• Funcionalidade DVR, que permite solicitar vídeos de uma 
data e hora específicas

• Recursos de pré-sequência e sequência permitem adicionar 
clipes antes e após qualquer clipe existente para criar uma 
linha do tempo completa

• Extremamente configurável — você decide:

• Quais tipos de evento disparam vídeos

• Qual duração do vídeo a incluir em cada evento  
e por quanto tempo deve ser preservado

• Quais usuários têm qual acesso 

• Adicionar ou não câmeras voltadas para motoristas, 
ou instalar agora e ativar posteriormente

• Incluir áudio em cada vídeo ou deixá-lo completamente 
desligado

• Acesso seguro aos vídeos e preservação precisa

• Hardware de câmera de baixo custo com instalação simples

O Que Você Pode Esperar do Vídeo de Evento Crítico da Omnitracs:

Hardware do Vídeo de Evento Crítico da Omnitracs

Exibição de um Evento de Frenagem  
Brusca de Câmera Voltada para a Frente



Saiba como é possível utilizar nossos 
aplicativos, plataformas e serviços para reduzir 
custos, aumentar a rentabilidade e manter-se 
competitivo. Acesse www.omnitracs.com  
e deixe-nos mostrar como você pode 
economizar tempo e dinheiro.
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O Omnitracs Alliance Program facilita a integração das 
soluções da Omnitracs com outras empresas líderes 
de mercado que fornecem tecnologias e serviços 
complementares. Esse programa aborda o poder da 
integração para atender melhor às necessidades de 
nossos clientes compartilhados.

Oferecemos os Omnitracs Professional Services a todos 
os tamanhos de frota para lhe ajudar a utilizar nossos 
aplicativos e os aplicativos de nossos parceiros da forma 
mais eficiente. Nossos serviços de avaliação, integração, 
desenvolvimento e programação personalizados, 
treinamento, inteligência de negócios e modelagem 
preditiva geram soluções práticas. Essas informações 
críticas aumentam sua produtividade e eficiência, para 
que você possa expandir e diferenciar seu negócio.

O Omnitracs Services Portal fornece acesso a um 
conjunto de aplicativos de gestão de frota com base na 
Web, incluindo mapeamento por satélite. Os dados do 
Services Portal podem ser integrados aos seus sistemas 
empresariais existentes.

Obtendo Mais de seu Investimento em Tecnologia
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Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LLC é uma empresa global pioneira em 
soluções para caminhões para todos os modelos de 
negócios. Os mais de 1.000 funcionários da Omnitracs 
desenvolvem soluções de software como serviço para 
ajudar mais de 12.000 clientes a gerenciar quase 1,1 milhão 
de ativos em mais de 70 países. A empresa foi pioneira no 
uso de telemática veicular comercial há 25 anos e hoje atua 
como uma potência em tecnologias inovadoras e intuitivas. 
A Omnitracs transforma o setor de transporte por meio de 
tecnologia e ideias, com as melhores soluções da categoria 
para serviços de conformidade, segurança, produtividade, 
telemática e acompanhamento, TMSs (sistemas de 
gerenciamento de transporte), planejamento e entrega, 
dados e análises e profissionais.

O Vídeo de Evento Crítico da Omnitracs permite decidir 
quais eventos disparam vídeos e o vídeo fica disponível 
para você após minutos do evento crítico. Também existe 
a opção de solicitar vídeos armazenados na câmera 
diretamente do Critical Event Reporting da Omnitracs. 
Não se preocupe se o que você realmente precisar ver 
aconteceu um pouco antes ou logo após o clipe que 
estiver analisando: com um simples clique é possível 
solicitar a pré-sequência e sequência de qualquer vídeo 
existente para compilar uma linha do tempo completa. 

Valorizamos nosso compromisso com a segurança e não 
desejamos que coisas ruins aconteçam com pessoas boas 
que trabalham duro para construir empresas honestas. 
Mas, com muita frequência, o que realmente aconteceu 
não é imediatamente conhecido ou está oculto em um 
processo com a finalidade errada Equipar sua frota com 
Vídeo de Evento Crítico garante que você veja por conta 
própria o que realmente aconteceu. Comportamentos 
de risco inaceitáveis podem ser percebidos mais cedo 
e conversas com esses motoristas muito provavelmente 
serão bem mais curtas. E, caso haja um evento crítico 
real, seu motorista terá uma testemunha silenciosa para 
relatar de forma precisa e definitiva a causa e o efeito.

O Único Vídeo Dentro de Veículo Totalmente Integrado  
ao Critical Event Reporting da Omnitracs


