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Expanda seu negócio com uma solução de telemática 
inteligente e em conformidade com ELDs

Omnitracs 
Intelligent 

Vehicle GatewayTM

(IVG)

O Omnitracs IVG (Intelligent Vehicle GatewayTM) é uma solução de telemática de próxima geração projetada para apoiar o 
pacote de melhores aplicativos da categoria da Omnitracs. 

Permaneça eficiente, em conformidade e competitivo
Seja preenchendo quantidades enormes de papelada, permanecendo em conformidade com os regulamentos mais 
recentes ou retendo motoristas, os desafios de administrar uma empresa de logística rentável são infindáveis. Frotas 
buscam constantemente formas de fazer mais com menos, enquanto se mantêm em conformidade com os regulamentos 
mais recentes. O IVG oferece suporte a um pacote de aplicativos que ajuda as frotas a fazerem as duas coisas.

Os aplicativos executados no IVG ajudam as frotas a permanecerem em conformidade, aumentarem a eficiência, reduzirem 
custos, melhorarem o atendimento ao cliente e reduzirem multas regulatórias.

Aumente a segurança e produtividade de motoristas com um dispositivo criado para durar
Os motoristas ficam mais produtivos e satisfeitos com a interface fácil de usar do IVG e a navegação na Web por Wi-Fi ou 
com fio. A IVI (Intelligent Voice Interface) do IVG permite acesso sem usar as mãos a informações essenciais e notificações 
de mensagens intuitivas reduzem distrações, aumentando a segurança e produtividade dos motoristas.

O IVG foi projetado para durar, com um processador de nível industrial e mostrador sensível ao toque resistivo com 
resolução 1024 x 600. Ele funciona perfeitamente com frotas que já estão utilizando a tecnologia da Omnitracs e a 
instalação é fácil e concluída em menos de 30 minutos.

Intelligent Vehicle Gateway:
• Fácil de Usar — Interface sensível ao toque grande e intuitiva

• Poderoso — Use mais aplicativos por mais tempo com uma velocidade 
de processamento melhor

• Seguro — Cabos com um carcaça reforçada para máxima confiabilidade

• Sem Mãos — Comando por voz com IVI (Intelligent Vehicle Interface)

• Flexível — Diversas opções de hardware, conexão e integração
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HOS (Horas de Serviço) 
Ao automatizar completamente os registros 
do motorista, as ineficiências operacionais 
e os riscos associados a registros em papel 
imprecisos são reduzidos. Este aplicativo está 
em total conformidade com a regulamentação 
atual de HOS nos EUA e Canadá.

VIR (Vehicle Inspection Report ) 
Elimina inspeções em papel e torna mais fácil 
para os motoristas a conclusão de relatórios 
precisos de inspeção de veículos e reboques. 
Gerentes e motoristas podem acessar relatórios 
armazenados a qualquer momento e são 
alertados imediatamente de qualquer DVIR  
com defeitos não resolvidos.

CER (Critical Event Reporting)Monitora 
veículos para verificar se há eventos críticos 
relativos à segurança quase em tempo real 
para ajudar a melhorar o comportamento de 
motoristas, maximizar as operações da frota  
e prevenir acidentes.

Monitoramento de Falhas 
Fornece alertas quase em tempo real para 
códigos de falha comuns e inclui importantes 
informações de diagnóstico. Os alertas permitem 
que as frotas diagnostiquem problemas e tomem 
medidas para reduzir custos de manutenção  
e reparo da frota de forma proativa.

Driver Workflow 
Uma ferramenta móvel intuitiva que permite 
que motoristas aceitem atribuições de carga, 
visualizem informações de viagem e concluam 
tarefas com comunicação quase em tempo real 
diretamente com o escritório. Os motoristas 
podem preencher formulários e listas de 
verificação de forma eletrônica e automática.

Omnitracs Navigation 
Sempre responsivo e atualizado, este aplicativo 
oferece os melhores recursos de roteirização de 
caminhões, mapas personalizados e atualizações 
de software em alta velocidade da categoria.  
Ele proporciona uma interface do usuário 
otimizada e amigável para o motorista com 
instruções curva a curva visuais e faladas  
e alertas de velocidade em tempo real.

Acesse www.omnitracs.com para ver todo o pacote de soluções.

Omnitracs Weigh Station Bypass,  
Fornecido pela Drivewyze Preclear 
Motoristas podem se desviar de balanças  
e locais de inspeção da Drivewyze em até 98%  
das vezes. Isso ajuda frotas a economizarem 
tempo e dinheiro — e aumentarem a 
produtividade e retenção do motorista.

Trailer Tracks 
Fornece dados quase em tempo real  
sobre a localização e o status de cavalos  
mecânicos/reboques nos EUA, Canadá e México.  
Os sensores podem detectar a carga e quando 
as portas abrem e fecham. As frotas podem 
planejar com mais eficiência, aumentar a 
produtividade e melhorar a segurança.

Media Manager 
As frotas podem fornecer informações 
detalhadas de forma econômica a motoristas 
remotos e ajudá-los a se manter conectados. 
Além disso, as frotas podem gerenciar  
o conteúdo para garantir que arquivos  
e documentação estejam atualizados.

© 2016-18 Omnitracs, LLC. Todos os direitos reservados. Omnitracs é uma marca comercial da Omnitracs, LLC. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus 
respectivos detentores. A Omnitracs se empenha para garantir que as informações neste documento estejam corretas e sejam apresentadas de forma justa, mas a Omnitracs não se 
responsabiliza por quaisquer erros ou omissões. As informações publicadas podem não estar atualizadas, portanto, é importante confirmar o status atual com a Omnitracs.    (10/18)

Embora o IVG representa o que há de mais novo em hardware de telemática, nosso pacote robusto de 
aplicativos é o que realmente permite elevar o patamar de sua empresa:

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 30 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.


