PAINEL DE ROTAS 3S

Fortaleza

Mais de 4.000 KM de rotas embarcadas com alta precisão
Detecção de desvios a partir de 90 metros, a melhor do mercado!

Porto Alegre

NOVA TECNOLOGIA 3S: MUITO MAIS QUE UMA
SIMPLES ROTA EMBARCADA!
- Rotas Embarcadas com imobilização independente de comunicação e operador
- Alerta de paradas indevidas e registro de desvios durante a rota
- Operador Virtual - Atualização automática de informações de controle
- Desativação automática da rota quando o veículo chegar no destino
- Dashboard para até 5.000 veículos com dados detalhados de rotas e veículos
- APIs Google Maps - Considera trânsito e variações de velocidade
ASSISTA AO VÍDEO:

www.3stecnologia.com.br

PAINEL DE ROTAS 3S

Mais de 4.000 KM de rotas embarcadas com alta precisão
Detecção de desvios a partir de 90 metros, a melhor do mercado!

O Painel de Rotas 3S foi projetado especialmente para a Família de
Imobilizadores 3S, uma inovação tecnológica que traz a possibilidade de
detectar pequenos desvios em longas rotas embarcadas, proporcionando um
novo e eficaz gatilho para os Imobilizadores 3S. O sistema trabalha
monitorando a localização e os horários previstos durante a viagem, trazendo
ao transporte rodoviário de cargas o controle da operação logística e a
segurança necessária.

Principais características do sistema:
- Monitoramento automático das viagens com controles de rotas e horários
- Fácil geração e operação da rota – Origem, destino e pontos de parada
- Ajustes de rota que possibilitam evitar trechos de risco
- Imobilização automática programável em pontos de paradas e pernoites
- Alertas parametrizados definidos por categoria
- Atualizações automáticas de informações importantes para a gestão das viagens
- Painel intuitivo de fácil operação e visualização
- Controles Logísticos e Segurança na mesma aplicação

Projetado para a Família de Imobilizadores 3S:
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Fundada em 2005, a 3S Tecnologia é uma empresa especializada em soluções de
rastreamento de veículos pesados, cargas, carretas e frotas, recuperação de veículos
roubados, painéis de gestão logística e prevenção de perdas no TRC.
comercial@3stecnologia.com.br
www.3stecnologia.com.br

(11) 4186-9696
(11) 96314-9554
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