
Guia Prático 

SSX Family 



1º PASSO 
Instalar o aplicativo 

Para começar, você precisa 

instalar o aplicativo. Ele está 

disponível para Android e IOS. 

Para Android, você entra ao pesquisar “SSX Family” na Play Store ou 

acessando esse link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.systemsat.family&hl=pt_BR 

Para IOS, você entra ao pesquisar “SSX Family” na App Store ou 

acessando esse link: 
https://apps.apple.com/br/app/ssx-family/id1323112874 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.systemsat.family&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/ssx-family/id1323112874
https://apps.apple.com/br/app/ssx-family/id1323112874
https://apps.apple.com/br/app/ssx-family/id1323112874


2º PASSO 
Efetuar o login 

Após instalar o aplicativo 

adequeado para o seu 

smartphone, você vai logar 

nele. 

E-mail 

Senha 



3º Passo 
Cadastrar o dispositivo rastreado 

Após fazer o login, é necessário 

cadastrar esse dispositivo para o 

rastreamento. Para isso, basta 

seguir os passos abaixo: 

Selecione essa 
opção para 
cadastrar o 

dispositivo que será 
rastreado. 

Após a Central autorizar, seu 
dispositivo começará a ser 

rastreado e a aparecer nessa tela 
inicial, que chamamos de HOME. 



Ao clicarmos em cima de uma unidade rastreada, temos acesso à 

6 ícones que vamos conhecer nos próximos slides. 

Clica em cima da unidade 
rastreada desejada. 

Essa tela se abrirá.  



Essa é a tela de Localização Atual, onde você irá encontrar 

informações como endereço, velocidade, ignição (caso seja 

um veículo), GPS e a porcentagem da bateria. 

Ao clicar nesses 3 pontinhos no 
canto superior da tela, você tem 
as opções de mapa. 



O segundo ícone, é o ícone de Histórico. Nessa tela você pode ver todas 

as posições que seu veículo teve em um determinado tempo. 

 

HISTRICO 

Ao clicar na Lupa, um 
calendário é aberto para 
que você possa selecionar 
o dia que você deseja 
visualizar. 



O terceiro ícone é o Ponto de Controle, ao cadastrá-lo, chegará uma 

notificação para o usuário toda vez que aquele smartphone entrar 

no ponto.  

Aqui vamos inserir o nome do ponto. 

Aqui entra o endereço do mesmo. 

O tamanho do raio. 



O quarto ícone, é a Âncora. Âncora é um raio criado na última 

posição do veículo. Ao ativar a âncora, você é avisado toda 

vez que o carro sai daquele raio.  

Para ativar, basta clicar em 
“Ativar” e a âncora será 
ativada. Se você quiser 
desativar, é só seguir o 

mesmo processo, apertando 
em “Desativar”. 



O quinto ícone é o de Manutenção. Esse ícone só aparecerá que 

houver um veículo rastreado associado a ela.  

Nele é possível programar, e controlar as manutenções de seu 

veículo.  



O último ícone também só vai aparecer se a conta do Family tiver 

um veículo associado a ela.  
Nesse item o usuário poderá, caso tenha permissão da Central, 

enviar um bloqueio para seu veículo rastreado. 

 

Para enviar o bloqueio, o usuário deverá colocar a senha de login. 

 



Voltando para a HOME, temos a função de Botão de Pânico.  

 
Ao selecionar o botão de pânico, o usuário estará enviando para a 
Central, um alerta de Pânico. 

 Esse é o passo-a-passo para enviar o alerta de pânico.  

Após enviar o alerta de pânico, você pode cancelar em até 5s, após 
isso, o alerta será enviado para Central. 



Restou alguma dúvida?  

Entre em contato conosco! 

(21) 3582-6626 

 

(21) 99088-1156 

 

operacional@pluginsat.com.br 

 

www.pluginsat.com.br 
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