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Manter a integração com sistemas herdados e dados de terceiros atualizada por parecer um processo longo 
e interminável com as enormes quantidades de dados produzida por dispositivos de registro eletrônico. 
Por outro lado, integrar os sistemas podem ser igualmente exaustivo e, mesmo se tiver uma boa noção de 
como fazer isso, muitas vezes você precisa de ajuda que vai além do que a documentação ou wiki de um 
desenvolvedor pode fornecer. É por isso que sua frota precisa de um recurso que realmente compreenda  
o sistema com o qual está sendo feita a integração.

• Integração rápida e eficiente

• Aumento da eficiência operacional e do sistema

• Planejamento e projeto econômicos

• Processos de implementação mais recentes e atualizados

Obtenha ajuda para a Integração com os engenheiros que conhecem melhor os seus sistemas.
A Consultoria de Professional Services fornece à sua frota:

A Consultoria de Professional Services orienta as frotas sobre como utilizar tecnologia em um ambiente de integração com 
relação à consultoria em serviços Web, desenvolvimento, testes e assistência de implantação. Isso é perfeito para frotas 
que precisam de alto nível de conhecimento técnico para ajudar com abordagens de integração, interfaces de terceiros e 
aproveitamento de sites para extração de dados gerais, juntamente com informações sobre quais dados estão disponíveis. 
Ao aproveitar o conhecimento das capacidades dos sistemas e como outras frotas realizaram solicitações semelhantes, a 
Consultoria de Professional Services ajuda os clientes a evitar erros que clientes anteriores já cometeram. Isso permite que o 
cliente e a equipe técnica conclua a integração de sistemas de terceiros e back-end, bem como as necessidades de extração 
de dados da Web mais rápida, eficaz e eficiente.

A Consultoria de Professional Services proporciona à sua frota engenheiros de software/sistemas que compreendem como 
navegar e aproveitam as capacidades dos sistemas da Omnitracs com centenas de horas de experiência em integração.  
O engenheiro trabalhará com a sua frota para projetar ou analisar os projetos existentes de integração e fazer recomendações 
sobre como criar ou atualizar esse projeto. Com nosso serviço de consultoria, você receberá uma descrição detalhada 
do plano de integração e a capacidade de trabalhar com qualquer uma de nossas ofertas de produtos de consultoria 
personalizada para atender a todas as suas necessidades de negócios. A Consultoria de Professional Services pode oferecer 
consultoria sobre sua migração de sistemas antigos para sistemas mais novos e ajudar a determinar se você deve comprar 
ou desenvolver quando chegar a hora de elevar o patamar de sua frota. Afinal, ter um recurso que realmente compreenda os 
sistemas com os quais está sendo feita a integração significa ROI mais rápido e uma experiência do usuário mais tranquila.

Consultoria personalizada que se adapta às suas  
necessidades específicas.
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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

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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Por que a Omnitracs
Independentemente de você precisar de uma solução de integração padrão pronta para uso ou personalizada que 
atenda aos seus requisitos específicos, a Omnitracs oferece diversas opções que lhe ajudam a obter o máximo de 
nossos premiados aplicativos. Entre em contato com um representantes de contas ou acesse www.omnitracs.com 
para saber como nossos Professional Services podem ajudar sua frota a reduzir custos, aumentar a rentabilidade e 
permanecer competitiva.

 
Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise 
preditiva para frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de 
software como serviço para ajudar mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de 1,5 
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.


