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Simplicidade, Acessibilidade e Mobilidade — O Diferencial da XRS

Omnitracs
XRS

A poderosa solução Omnitracs XRS é ideal para o motorista tenha a conformidade na palma das mãos. Ela opera em 
dispositivos móveis e, repleta de recursos, sua tarefa principal é manter frotas e motoristas em conformidade. Por meio desta 
plataforma, frotas e motoristas podem usar seus smartphones e tablets para equipar com economia seus veículos com os 
aplicativos e dados anteriormente acessíveis apenas a frotas das maiores transportadoras. 

A Omnitracs XRS conecta-se de forma rápida e fácil — ela é “plug-and-play” O dispositivo relé do tamanho da palma da mão 
localizado na cabine se conecta em minutos ao motor de seu caminhão. Os dados de diagnóstico e posicionamento são transferidos 
sem fio por Bluetooth ao smartphone, tablet ou dispositivo portátil robusto do motorista. Em seguida, é feito automaticamente o 
upload dos dados para nosso aplicativo da Web na Nuvem para visibilidade, alertas de exceção e análise da frota em tempo real.  
A vida do motorista do é facilita com informações inteligentes que são precisas e completas para a transportadora.
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O que torna a solução Omnitracs XRS diferente?
• Instalação em 10 minutos sem modificações no caminhão

• O aplicativo do motorista opera em Dispositivos Móveis Android

• Com a Omnitracs, a pioneira do setor, você pode ter certeza de que estará trabalhando com o provedor mais confiável 
e comprovado do setor

Recursos
• Horas de Serviço Eletrônicas: Totalmente compatível 

com as regulamentações dos EUA e Canadá de Registros 
Eletrônicos para Motorista com Horas de Serviço

• Relógio de Ponto: Acompanhamento de horas para 
motoristas HOS e não HOS

• Acompanhamento de Ativos: Localização de veículos 
quase em tempo real

• DVIR (Driver Vehicle Inspection Report): Inspeções de 
veículos automatizadas compatíveis

• Acordo Tributário Internacional de Combustível: Relatórios 
automatizados de impostos sobre combustível tornam o 
IFTA tão simples quanto “Imprimir, Assinar, Enviar”

• Relatórios de Desempenho: Capture e analise os dados de 
veículos e motoristas

• Cartões de Pontuação de Motoristas: Classifique os 
motoristas com pontuações de velocidade, km/l, marcha 
lenta e segurança

• Proof of Delivery: Captura de imagens, assinaturas e 
códigos de barras para coletar informações de entrega

Benefícios
• Aumentar a segurança e a conformidade

• Reduzir documentação em papel com HOS, 
IFTA e DVIR automatizados

• Aprimorar o planejamento de rotas

• Oferecer melhor atendimento ao cliente

• Promover eficiência e rentabilidade com 
monitoramento de desempenho de veículos

• Simplificar suas operações com formulários 
personalizáveis

• Reter seus melhores motoristas
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Conformidade com HOS
O XRS é totalmente compatível com os regulamentos de HOS (Horas de Serviço) dos EUA e Canadá. 
Automatizando os registros do motoristas, eles podem se concentrar em dirigir com segurança e sua 
frota pode reduzir riscos. Os riscos associados a registros em papel impressos incluem multas da FMCSA, 
acidentes com motoristas e ineficiências operacionais.

FleetView
O FleetView proporciona à sua equipe acesso fácil a dados críticos de gerenciamento da frota. Em uma 
tela é possível ver facilmente onde seus veículos estão, onde estiveram, para aonde estão indo e por 
quantas horas estão disponíveis. Ele fornece o status quase em tempo real de seus caminhões, incluindo 
motoristas e locais. Você pode localizar ativos em um mapa e seu estado de movimentação, com exibições 
de estrada, aérea e visão de pássaro com tráfego em tempo real. O FleetView lhe permite localizar veículos 
próximos aos locais de clientes e ver telas de dados HOS e ação para uma expedição rápida. Planejamento 
de rotas aprimorado e mais satisfação dos clientes são alguns dos muitos benefícios do FleetView.

Relatórios Automatizados de Impostos sobre Combustível
Relatórios de IFTA são um grande fardo administrativo para frotas. Coletar com precisão todos os quilômetros 
rodados entre divisas estaduais, pessoal administrativo transcrevendo relatórios de viagem de motoristas 
e, em seguida, enviando-os em formulários para as autoridades estaduais competentes são fatores que 
contribuem para esse trabalhoso processo. O Omnitracs XRS oferece acompanhamento de quilometragem 
estado por estado e entrada, importação e acompanhamento on-line de compra de combustível para 
automatizar o processo de relatórios de impostos sobre combustível (IFTA e IRP). Nosso sistema concilia 
automaticamente recibos de combustível com a quilometragem registrada por dia e a jurisdição. 
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Driver Vehicle Inspection Report
O Omnitracs XRS é uma forma conveniente de registrar inspeções de veículos, eliminar relatórios em 
papel e cumprir os requisitos regulatórios dos EUA e Canadá. Nosso DVIR (Driver Vehicle Inspection 
Report) inclui uma lista de verificação em seu dispositivo móvel, que permite relatórios em tempo real 
enquanto problemas com o caminhão são documentados. Reduza erros e aumente a precisão por meio da 
nossa interface móvel simples. Os motoristas podem concluir inspeções, fazer comentários sobre defeitos, 
analisar e autorizar reparos e enviar os relatórios completos para o sistema host com facilidade.



www.omnitracs.com

Formulários Inteligentes
Formulários Inteligentes permitem que gerentes de frotas, expedidores, roteirizadores e gerentes de segurança 
comuniquem com facilidade informações críticas, como chegada ou saída de despachantes, recibo de entrega, 
entregas incorretas e até faturamento no local. As necessidades de negócios são quase inesgotáveis e o retorno 
sobre investimento geral é significativo. Com Formulários Inteligentes, os problemas frequentemente associados 
a textos em formato livre ou mensagens de e-mail — como erros de interpretação ou perda de informações — 
são reduzidos ou até eliminados.

Outros Serviços
O Omnitracs XRS oferece um portfólio completo de serviços para lhe ajudar a cumprir regulamentos 
governamentais e gerenciar sua frota com eficiência. Critical Event Reporting e Trip Management são apenas 
alguns dos muitos serviços oferecidos em nossa plataforma. 

Planos que se Adaptam às Suas Necessidades
Independentemente de você estar buscando apenas cumprir a regulamentação de HOS ou tiver requisitos 
de gerenciamento de frota mais complexos, temos um plano que se adapta às suas necessidades.  Com o 
Omnitracs XRS, você pode pagar somente pelos recursos que necessitar e mudar para um plano superior  
a qualquer momento.

Funcionalidades Plano de EOBR Plano de 
Conformidade

Plano de 
Desempenho

Plano Premium

Acompanhamento (FleetView) X X X X

Mensagens (texto em formato livre) X X X X

Cartão de Pontuação/Painel X X X X

Serviços Web X X X X

API Móvel X X X X

Registros Eletrônicos (HOS) X X X

DVIR X X

Relatórios de Desempenho X X

Formulários Inteligentes e POD X X

Trip Management X

IFTA (Automação Tributária de 
Combustível)

X

Critical Event Reporting X



717 N. Harwood Street
Suite 1300

Dallas, Texas 75201
EUA

(800) 348-7227
www.omnitracs.com

© 2016-17 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.    (11/17)

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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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.


