
Guia Prático 

SSX Tracking 



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 Tracking” na Play Store 

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

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

acessando esse link: 
https://apps.apple.com/br/app/ssx-tracking/id1316170980 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.systemsat.tracking&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/ssx-tracking/id1316170980
https://apps.apple.com/br/app/ssx-tracking/id1316170980
https://apps.apple.com/br/app/ssx-tracking/id1316170980


2º PASSO 
Efetuar o login 

Após instalar o aplicativo 

adequeado para o seu 

smartphone, você vai logar 

nele. 

E-mail 

Senha 



Pronto! 
Agora é hora de explorar 

Agora que já estamos dentro 

do nosso aplicativo, vamos 

conhecê-lo e explorar suas 

funções. 

A primeira página que teremos acesso é a página do HOME. Nela você vai 

encontrar as informações que foram definidas na parte de acesso do 

usuário. Nesse exemplo, temos: Rastreadores desatualizados, alertas 

sem tratamento, comandos não processados, chamados abertos, e CNH 

a vencer e vencidas. 



A primeira informação que temos é a quantidade de rastreadores 

desatualizados. 

A barra mostra a porcentagem dos veículos desatualizados e 

atualizados. Ao clicar em ver detalhes ele mostra todos os 

veículos, podendo ser filtrado por atualizados ou desatualizados. 



Nessa mesma tela, você pode ver todos os veículos no 

mapa clicando no ícone no canto superior. 

O mapa pode ser visualizado das 

seguintes formas: 

Rua; Satélite; Híbrido; Terreno; Tráfego. 



Voltando na tela dos veículos, podemos observar mais funcionalidades 

em um determinado veículo. Ao clicar em cima dele, você recebe as 

seguintes opções:  

• Histórico 

• Detalhes Posição 

• Roteirização 

 

HISTÓRICO DETALHES POSIÇÃO 



Ainda na tela de Detalhe Posição, ao clicar nos 3 pontinhos, temos 

a opção de Criar Âncora. 

Para remover a âncora é 

só fazer o mesmo 

processo e selecionar 

“Remover Âncora”.  

Âncora é um 

raio criado na 

última posição 

de veículo. 



ROTEIRIZAÇÃO 

Ao selecionar o item Roteirização, o aplicativo vai te dar a 

opção de roteirizar pelo Waze ou Google Maps. A opção 

escolhida será aberta para iniciar a roteirização a partir da 

posição do veículo. 



Agora voltando para a Home Principal, vemos o segundo ponto:  

Alertas sem tratamento.  

Ao selecionar o filtro de eventos, você consegue 

selecionar qual evento você deseja ver e apenas os 

alertas gerados por ele aparecerão na tela. 

A parte de alertas sem tratamento 

mostra todas as regras que foram 

quebradas e geraram alertas. 



No terceiro item da Home Principal, vamos analisar os comandos 

não processados: 

Ao selecionar a opção de ver detalhes, você consegue visualizar os 

comandos que não foram processados e os que ainda estão 

aguardando transmissão. 

 



O quarto item são os Chamados Abertos: 

 

Ao clicar em cima do menu chamados abertos ele traz a 

porcentagem baseada no total de chamados abertos “Não 

tratados” e “Em tratamento”. 

 



Por fim, a última informação da Home Principal é sobre CNH a  

vencer e vencidas. Quando você seleciona essa opção, o 

aplicativo traz informações sobre as CNH’s cadastradas na base 

da Empresa. 



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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