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Esta é a janela de “Rastreadores Desatualizados” , aqui você fica ciente de cada veículo desatualizado 

associado a sua conta, com as informações de quando ele parou, o status de ignição, número da placa e 

que o veículo está desatualizado. 

Dashboard é a primeira página 

que vai abrir quando você efetuar 

o seu login. 

Em “Alertas sem Tratamento” aparecem todos os alertas gerados no veículo que ainda não foram tratados. 

Na parte de “CNH a vencer ou vencidas” aparecem todos os dados do motorista com a CNH nesta situação. 
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Nesta tela é possível visualizar todos os seus veículos cadastrados e acompanhá-los. 

Nesta tela é possível acompanhar toda a parametrização de cada um dos veículos 

cadastrados. Essas informações podem ser exportadas para Excel ou PDF.  

Possibilita acessar todas as posições do veículo em um determinado período, 

acompanhado das informações de ignição, velocidade e do local que ele se encontrava 

na data e hora requerida. 

Essa é a janela de Rastreamento e o mapa. Ao selecionar “detalhes”, o carro aparece 

com o ícone no mapa. 
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Ainda na tela de “Histórico de Posições” observa-se que este mapa traça todo o trajeto 

que o veículo fez no período escolhido naquele funil que vimos na folha anterior. 

Na página de “Relatórios” acessamos o relatório BDV (Boletim Diário do Veículo). Este 

relatório informará todo o período de deslocamento e parada estabelecido por você de 

um determinado veículo ou de vários, além de possuir informações adicionais que 

podem ou não ser usadas. 
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Aqui são colocadas as informações para gerar o relatório; 
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Na aba “Administração”efetua-se todas as configurações necessárias para o melhor uso 

da plataforma. Aqui se pode criar regras que irão gerar alertas, criar e gerenciar pessoas 

e cargos, além de permitir fazer o cadastro de veículo e personalizar a forma como ele irá 

aparecer nos relatórios e na sua tela Operacional. 
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