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SOLUÇÕES 

PARA FROTAS 
 

Melhor controle operacional para 

reduzir custos e otimizar a gestão da sua 

frota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceiro Licenciado 
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QUEM SOMOS: 

 

Nós atuamos no mercado de monitoramento de 

veículos. Com tecnologia avançada de rastreamento, 

oferecemos produtos para a proteção contra roubo e 

furto de veículos, cargas e frotas, com resultados significativos e 

índices imbatíveis de eficiência. 

 

Com uma equipe própria e uma central de 

monitoramento que trabalha sem parar, a Unitracker 

garante um atendimento personalizado e a Segurança 

da Informação. Temos assistência técnica em todo território 

nacional. 

 

• Central de Monitoramento 24 horas: a Unitracker possui uma 

moderna central de monitoramento que atua 24 horas por 

dia, 7 dias por semana. 

• Equipe de Pronta Resposta: que trabalha 24 horas por dia na 

localização e recuperação dos automóveis, motos e frotas. 

• Serviço de Atendimento ao Cliente – preparado para 

esclarecer dúvidas, solucionar problemas e oferecer o 

suporte necessário sobre segurança, rastreamento e 

monitoramento de veículos. 

• Nossos clientes ainda podem tirar suas dúvidas sobre 

segurança, rastreamento e monitoramento de veículos por 

meio dos nossos canais de atendimento com nossos 

executivos de contas. 

• Data Center próprio com estrutura climatizada. 

• Equipe técnica: temos equipe técnica nacional para realizar 

instalações e manutenções em todos os estados do Brasil. 
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RASTREAMENTO: 

 

Rastreie e monitore online pelo computador ou pelo 

nosso aplicativo em seu smartphone.  

Crie áreas restritas (Cercas eletrônicas) de saída ou 

entrada, cadastre o limite de velocidade dos veículos, faça o 

cadastro de pontos de referência, crie rotas e trajetos, 

acompanhe em tempo real a posição de todos os veículos da 

frota, gerencie e controle paradas indevidas, receba alertas em 

seu e-mail e online de todas as infrações cometidas pelos 

motoristas, cadastre todos os seus motoristas e saiba em tempo 

real qual motorista está conduzindo determinado veículo, envie 

comandos de bloqueio e desbloqueio de forma ilimitada através 

do site ou do aplicativo. 

  

Conheça todas as funções do nosso software acessando o nosso 

site ou falando com um dos nossos executivos de contas. 

 

 

Tipos de acesso ao sistema de rastreamento: 

 

 

 

 

 

 

Ligando para a 

central 24h. 
Smartphone 

Android/iOS 

Desktop ou 

Notebook 
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MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: 

 

O sistema de gestão das manutenções do seu veículo 

será gerenciado e automatizado. Adeus planilha de Excel. 

Com nosso gestor você programa as manutenções 

preventivas e corretivas nosso sistema de avisa quando tem que 

trocar os itens da sua manutenção. Adicione os itens da sua 

manutenção, associe a um ou mais veículo(s) e crie o seu plano 

preventivo, corretivo, preditivo… e programe quanto tempo você 

quer ser avisado antes de vencer a manutenção. Programe por 

data, horímetro ou km. O sistema de avisa por e-mail e online 

sobre os vencimentos… 

 

 

Tipos de Manutenção: 

• Preventiva 

• Corretiva 

• Legal 

• Preditiva 

 

 

CONTROLE DE ABASTECIMENTO: 

 

Nosso sistema de gestão te ajuda a controlar todos os seus 

abastecimentos. Função muito importante para gerenciar o 

maior custo de toda empresa de logística, o combustível. 

Cadastre todos os abastecimentos e saiba a média de consumo 

de cada veículo, seu custo por km rodado, custo por veículo, 

identifique qual veículo da frota gera o maior custo, qual o seu 

custo mensal total da frota, compare custos mensais, trimestrais ou 

anuais, identifique qual posto tem o valor de combustível mais 

alto… 
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TELEMETRIA: 

 

Podemos te ajudar a entender o comportamento do 

seu motorista e reduzir custos com manutenção, 

combustível, acidentes e processos jurídicos 

decorrentes desses acidentes.  

Você poderá identificar frenagem e aceleração brusca, curva 

perigosa, tombamento, colisão, acionamento de rampa, 

identificar abertura e fechamento de portas de cabine e baú, 

sensor de temperatura para câmeras frias, identificação de 

condutor por cartão RFid, travas de baú, sensor de rotação do 

balão de caminhões betoneira… Entre outros sensores de 

telemetria que podemos colocar a sua disposição. 

 

RELATÓRIOS: 

Acesse os diversos relatórios que nosso software 

disponibiliza para extrair as informações necessárias 

para te auxiliar na tomada de decisão. Veja online ou 

salve os relatórios em excel para edição ou realizar 

uma análise mais detalhada.  

• Relatórios Operacionais: 

Entrada e saída de garagem, Permanência em garagem, 

Entrada e saída de área restrita, Permanência em área 

restrita, Excesso de velocidade, Motor ocioso, Veículo ocioso, 

Carga horária, Busca setorial, entre outros. 

• Relatórios Administrativo: 

Deslocamento e parada, Histórico de posições, Últimos 

registros, Horímetro, entre outros.  

• Telemetria: 

Frenagem brusca, Aceleração brusca, Curva brusca, 

Tombamento e Colisão, identificação de condutor, entre 

outros.  
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BENEFÍCIOS: 

Confira os benefícios por usar o nosso sistema e serviços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redução 

de custo da 

empresa 

Economia em 

Manutenção 
Maior 

Segurança 

Cobertura 

Nacional 

Redução 

de 

acidentes 

Atendimento 

24 horas 

Conexão 

GPS/GPRS 

Sistema  

Online 

Aplicativos 

Android e iOS 

Acesso Online 

Ilimitado  

Bloqueio e 

Desbloqueio 

ilimitado 

Instalação 

Técnico em 

todos os 

estados 

 

FALE CONOSCO 

 

 

 

Se você tem uma demanda especial, específica para resolver 

um problema ou melhorar o seu negócio, fale conosco. Nós 

poderemos ajudar. 

 


