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Acompanhamento Simplificado de Veículos por GPS

Omnitracs
Telemática 
do Roadnet

A Telemática do Omnitracs Roadnet oferece uma visão 
geral clara, detalhada e imediata de como os veículos  
e motoristas estão operando.

Esta tecnologia pode economizar centenas de dólares 
por veículo todos os meses monitorando a manutenção, 
marcha lenta do motor, níveis de velocidade, problemas 
de segurança e muito mais.

Os dois maiores investimentos de frotas — motoristas 
e veículos — estão longe do alcance dos olhos na 
estrada. Embora os motoristas possam ligar em horários 
marcados, você ainda não sabe o status do motorista ou 
a integridade do veículo a cada segundo.

Mas, com a Telemática do Omnitracs Roadnet, tudo 
isso é possível. Implantando esta avançada solução de 
espectro completo a toda a frota, os gerentes podem 
monitorar o comportamento de motoristas e diagnósticos 
de veículos com base em referência selecionadas —  
em tempo real.

A Telemática do Omnitracs Roadnet leva o 
gerenciamento de frotas para novos níveis de 
conformidade, redução de riscos, economia e 
produtividade geral.

Com esta solução acessível e sem complicações, 
você pode:

• Reduzir a marcha lenta

• Otimizar a integridade de veículos

• Avaliar o comportamento de motoristas

• Monitorar eventos críticos

• Eliminar tempo de inatividade

• Acompanhar com precisão a quilometragem
 
Afaste o Risco — Não o Motorista
Substituir motoristas é dispendioso. É por 
isso que a Telemática do Omnitracs Roadnet 
fornece informações específicas de motoristas e 
ferramentas para capacitar motoristas a mudar 
comportamentos que os colocam em risco. 
 
Identifique seus Pontos de Problema
A Telemática do Omnitracs Roadnet lhe permite 
ter foco em riscos específicos por motorista, filial, 
região e muito mais, para que você possa lidar 
com comportamentos e práticas inseguros.
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Um Dispositivo — Todas as Respostas
A Telemática do Omnitracs Roadnet é uma solução com base em GPS comprovada que já ajudou frotas comerciais 
a fazerem economias significativas em custos operacionais, que variam de sinistros de seguros à assistência de beira 
de estrada. O software fornece uma tecnologia de monitoramento de bordo robusta que acompanha um espectro 
crítico de parâmetros de operação e uso de veículos, como quilômetros rodados, falhas do motor, tempo de marcha 
lenta e muito mais. O resultado é uma ideia clara do status de risco, produtividade e manutenção de sua frota —  
e um caminho rumo ao aprimoramento. A Telemática do Omnitracs Roadnet pode lhe ajudar:

• Reduzir os custos de manutenção da frota e otimizar o gerenciamento de “leasings”

• Apoiar iniciativas ecológicas controlando o consumo de combustível

• Reduzir acidentes pessoais, danos aos veículos e custos de sinistros enquanto ajudava os motoristas a adotar 
hábitos mais seguros.

• Aumentar a produtividade de sua frota

 
Reduza Custos de Manutenção da Frota por meio de Otimização e Prevenção
Utilizando a tecnologia de corte de custos da Telemática do Omnitracs Roadnet, é possível reduzir efetivamente os 
custos operacionais de sua frota. Você também pode:

• Extrair o valor total de seu “leasing” e agendar manutenção preventiva por meio do acompanhamento preciso 
da quilometragem

• Gerenciar os quilômetros rodados para preservar os limites de “leasing” e garantia, bem como desacelerar  
o desgaste e a depreciação

• Otimizar o tamanho da frota identificando os ativos subutilizados

• Acompanhar e controlar a velocidade para ampliar a vida útil de engrenagens, rolamentos, embreagens, 
suspensões e trens de força

• Verificar a comprovação de serviço por 
meio de ativação/desativação opcional  
de monitoramento e relatórios (TDP)

• Identificar tendências de veículos que 
aumentem os custos 

• Integrar-se totalmente à roteirização  
e ao despacho

 
Informações de Negócios de sua Frota.
Acompanhe principais métricas, produza 
cartões de pontuação para motoristas e defina 
parâmetros para verificar quais motoristas 
precisam de orientação. Faça o download 
das informações ou até inicie uma discussão 
com outros usuários. Com a Telemática do 
Omnitracs Roadnet, você pode aprender onde 
melhorias são necessárias especificando fatores 
como região, trabalhador e muito mais.
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Apoie Operações Inteligentes
Deseja reduzir os custos na bomba? A Telemática do Omnitracs Roadnet pode lhe ajudar a eliminar 
quilômetros desnecessários, reduzir a marcha lenta do motor e promover práticas de direção condução — 
tudo isso para reduzir o consumo de combustível.

Monitore Riscos e Promova a Segurança
A Telemática do Omnitracs Roadnet fornece ferramentas poderosas para não apenas monitorar 
comportamentos de risco na condução, mas também ajudar os motoristas a eliminarem isso. Implementar 
pequenas alterações, como controlar a velocidade e limitar o uso após o expediente, podem significar uma 
enorme economia para a sua empresa evitando acidentes pessoais, danos aos veículos e sinistros de seguro.

Veja o panorama geral: A Telemática do Omnitracs Roadnet permite monitorar um espectro completo 
de fatores de risco, incluindo velocidade, frenagem brusca e aceleração rápida, tempo em marcha lenta, 
paradas por dia e uso após o expediente.

Obtenha Mais de sua Frota
Mensurando as operações diárias de sua frota, você poderá entender melhor a qualidade do seu 
investimento em tempo. Monitorar desvios no prazo e distância lhe ajudarão a iniciar estratégias para 
aumentar a rentabilidade e produtividade por meio de mais compreensão de como seus clientes estão 
sendo atendidos. Com a opção de monitoramento de TDP, você também pode obter informações sobre 
quando, onde e por quanto tempo seus funcionários operam acessórios de veículos como bombas, 
misturadores e compactadores.

Além disso, reduzir a velocidade e outros fatores que contribuem para danos como desgaste pode 
lhe ajudar a otimizar o cronograma de manutenção preventiva e eliminar tempos de inatividade não 
planejados. Graças à Telemática do Omnitracs Roadnet, os custos associados a veículos fora de serviço 
podem ser reduzidos em até 25%.

Além disso, quando combinados com as tecnologias de roteirização e expedição, a Telemática do Omnitracs 
Roadnet permitirá obter ainda mais dados em um único local. Compare a rota real com a planejada e saiba 
se está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma — e faça alterações com rapidez.

“Compartilho informações da 
Telemática do Roadnet com toda 
a empresa, de representantes de 
venda ao presidente. Eles podem 
usar esses dados para tomar 
decisões no dia a dia.”

— Frank Spicher, Diretor de Transporte 
Elias Wilf
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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. 

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.

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.
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