Serviços de
Localização
MOTOTRBO
Os Serviços de Localização* podem ser implementados
facilmente e fornecem localização das pessoas e veículos
através da transmissão de dados dos rádios MOTOTRBO.
Para isso se utiliza um modem e um receptor de GPS Que
vem integrados em alguns modelos de rádios portáteis e
móveis. O software do Serviço de Localização MOTOTRBO
também possibilita que um computador mostre através
de mapas a localização exata de cada rádio com GPS
incorporado.
Você pode configurar os rádios portáteis e móveis
equipados com GPS para transmitir suas coordenadas
geográficas em intervalos pré-programados, ou quando
solicitados ou em caso de emergência. O software
de Serviços de Localização MOTOTRBO oferece aos
usuários informações em tempo real da atividade
da frota através de mapas em alta resolução. Com
os Serviços de Localização MOTOTRBO, você pode
desfrutar dos benefícios rastreamento, monitoramento
e localização sem nenhuma taxa mensal e sem a
necessidade de adquirir e integrar dispositivos GPS de
outros fornecedores.
Os usuários poderão rastrear toda a frota ou um
subconjunto dela. Ao mesmo tempo, além dos
Serviços de Localização MOTOTRBO, Em o Serviço
de Mensagens de Texto permite enviar mensagens de
texto (TMS) diretamente para o rádio MOTOTRBO.
* Os rádios que utilizam Serviços de Localização devem ser
licenciados.
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Com os Serviços de Localização os operadores têm a vantagem da configuração e da visualizações personalizada. As chamadas de
emergência são automaticamente exibidas na janela “Importante” e permanecem na tela até que sejam desmarcadas pelo operador.
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Janela Principal		
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Janela “Importante”		
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Janela Selecionada

Esta poderosa solução oferece informações em tempo real, ajudando a
economizar tempo, dinheiro e a salvar vidas.
• Com o rastreamento de usuários
via mapas você pode gerenciar
mais eficientemente sua frota ou
força de trabalho móvel e otimizar
programações, planejamento de rotas e
despacho.
• Você pode monitorar a sua equipe
de trabalho em campo e melhorar a
segurança do funcionário.
• Você tem capacidade, eficiência e
confiabilidade para até 400 usuários
ativos e 4 mapeamentos personalizados
de clientes por sistema.
• As atualizações de GPS podem
ser enviadas em intervalos préconfigurados, por solicitação do
operador.

• Os chips do GPS estão embutidos nos
Rádios Portáteis e Móveis MOTOTRBO,
sem necessidade de adaptações, nem
cabos ou dispositivos separados.
• Permite a definição de múltiplos limites
geográficos com indicações em tempo
real na tela, quando o rádio entra e sai
deles.
• É possível reproduzir trajetos anteriores
com os dados e os históricos
armazenados - o sistema acessa os
dados de localização do GPS para os
rádios que estão sendo rastreados e
podem ser reproduzidos a qualquer
momento.
• Facilmente instalável em PC, mas
requer plataforma Windows XP ou
Windows 2000.
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O pacote padrão inclui:
• MOTOLOCATOR (software de
servidor)
• Software de cliente para
mapeamento
• CD de documentação e
utilitários
• Mapa de alto nível para
propósitos de demonstração
• Uma (1) Licença de Rádio
(rastreia apenas um usuário
- são necessárias licenças
adicionais para cada rádio
rastreado)
• Um (1) software de cliente
para mapeamento (permite o
funcionamento do software de
cliente para mapeamento - são
necessárias licenças adicionais
para cada cliente adicional).
• Um (1) número de série
exclusivo

