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Rastreamento e gerenciamento de frota é fácil!

Soluções tecnológicas para logística e rastreamento com gestão 
de informações, otimização de recursos, redução custos e 
melhorando a competitividade da sua organização.



A MOBIWARE

A Mobiware está pronta para atender suas necessidades em 
sistemas móveis e sistemas geo-referenciados.

Nossos consultores estão preparados para fazer uma análise 
abrangente do seu negócio e elaborar um diagnóstico com 
recomendações para a implementação de uma estratégia 
envolvendo mobilidade ou geo-referenciamento, adequada as 
suas necessidades. 

Orientamos sobre qual a melhor solução a ser adotada, tanto do 
ponto de vista tecnológico quanto de negócio.

Análise, Desenvolvimento e Implantação: Sistemas Móveis e 
Geo-referenciados. Nós projetamos, desenvolvemos e 
implantamos sistemas móveis e sistemas de informações 
geográficas que atendam suas necessidades. Desenvolvemos 
para telefones celulares, Smartphones, PDA, PND e Tablets. 
Estamos prontos para desenvolver sistemas inovadores sob 
medida, com integração a outros sistemas pré-existentes. 

Sediada em Santo André desde 1993, compartilhamos uma 
visão de inovação e tecnologia como instrumentos de criação de 
valor, a Mobiware tem atuado no segmento, em franca 
expansão, de aplicações móveis e logística.

Outras empresas operam com um modelo de negócio que exige 
que o cliente compre hardware e software com custos 
exorbitantes. O nosso modelo de negocio propõe que o próprio 
cliente opere e mantém a estrutura em suas próprias 
instalações, com pouco ou  nenhum envolvimento continuado 
da empresa de monitoramento.

A solução HELIOS é única e envolve um modelo de negócio 
totalmente diferente. O desembolso inicial para o rastreamento 
de frotas é relativamente barato e que o cliente não é obrigado a 
instalar, operar ou manter qualquer infra-estrutura de TI. Em vez 
disso, ele simplesmente precisa de um acesso à Internet em 
banda larga. 

Com um login e uma senha segura, eles têm acesso ao HELIOS 
e pode começar a controlar e se comunicar com sua frota. 

Todas as informações e as comunicações são fornecidas em 
uma taxa mensal de custo fixo por unidade. 

A taxa de serviço inclui todos os encargos de comunicação, 
licenciamentos e atualizações.



HELIOS

Mais que um mero auxiliar de controle de veículos, o sistema 
HELIOS gerencia e analisa com rigor toda a atividade 
rastreada da sua empresa.

Constituído pelo Centro de Controle instalado no próprio 
cliente ou em uma agência de gerenciamento de risco e 
pelas Unidades rastreadoras instaladas ou móveis, o 
HELIOS concentra toda a sua operacionalidade numa rede 
de telefonia móvel GSM/GPRS, no sistema global de 
posicionamento GPS e rede mundial de computadores.

O HELIOS permite um aumento significativo da capacidade 
de gestão e controle da frota, fornecendo às empresas 
vantagens competitivas que se traduzem em:

     -Comunicação econômica, confiável e segura;

     -Monitoramento em tempo real de todos os veículos;

     -Total controle sobre a atividade dos condutores;

     -Melhor planejamento de rotas e cargas;

     -Menor tempo de resposta; 

     -Redução dos custos de operação;

     -Melhoria da qualidade do serviço prestado;

     -Aumento da segurança e controle dos veículos. 



HELIOS TRIP PLANNING
No planejamento de viagem, as ordens podem ser importa-
das diretamente no sistema ou integração por meio de tecno-
logia web-services de aplicações já existentes.

Todos os pedidos de encaminhamento são apresentados em 
uma lista resumida, e em paralelo todos os veículos da frota 
atualmente disponíveis. Isto significa que as transferências 
podem ser facilmente atribuídas a veículos e a melhor rota 
planejada para cada veículo com um simples clique do 
mouse. As informações de coleta e entregas podem ser 
transmitidas diretamente para o veículo.

HELIOS TRIP CONTROL
Respostas rápidas às questões mais importantes dos negó-
cios diários. Onde é que caminhão no momento? Está con-
cluída a descarga? O veículo esta em um engarrafamento? 

de ser capaz de reagir rapidamente. Se, por exemplo, um 
motorista não pode cumprir o seu prazo, pode ser decidido 
qual caminhão pode ainda ser utilizado em curto prazo. As 
mensagens de posicionamento são enviadas em intervalos 
regulares ou sob demanda. Para além de que, a cada mensa-
gem recebida automaticamente indica a posição do veículo.

HELIOS SHIPMENT MONITORING
Muitas empresas de transporte de mercadorias já percebe-
ram que um serviço de monitoramento de carga não é 
apenas uma ferramenta para proporcionar maior transparên-
cia, mas também uma ajuda para a retenção de clientes.

O acompanhamento das remessas significa que ambos, 
despachantes e clientes podem imediatamente conhecer o 
exato momento onde se encontra a carga. Se a empresa de 
transporte de carga, o cliente também pode acompanhar o 
status da sua remessa diretamente. Com uma senha separa-
da, ele pode ter acesso constante a informações na Internet.

HELIOS MAPPING
O HELIOS fornece um mapa digital em escala com diversas 
ferramentas: zoom permite uma prestação que vai desde a 
visão global até o nível da rua, inclusive com geo-
referenciamento, numeração e CEP. Administração Pontos de 
Interesse (POI) também permite a definição de pontos espe-
cíficos no mapa como pontos de entrega dos clientes mais 
importantes.

HELIOS Tracking & Messaging



Características e Benefícios

Gerenciamento e Rastreamento HELIOS.

Características

Tracking

- Possibilidade de rastrear por onde o veículo se
encontra ou passou.
- O tempo gasto de condução. Isto permite gerir 
aquantidade de tempo de condução para reali-
zar calculo no custo do frete.
- Identificar os desvios nas rotas realizados 
durante o horário de trabalho

Mensagens

- Enviar e receber mensagens de texto entre a
central de monitoramento e os veículos.
- Enviar novas ordens de coleta e entrega para
veículos
- Enviar alterações aos horários de coleta e 
entrega bem como alterações de rotas

Timesheets

- Gera informações de tempos de inicio e termi-
no das atividades

Segurança

- Capacidade de rastrear veículos roubados

Customer Service

- Capacidade de fornecer uma prova dos servi-
ços prestados ao cliente
- Capacidade de informar os clientes sobre 
prazos de entrega realistas, locais onde se 
encontram os veículos, etc

Driver Behaviour

Monitorar o comportamento dos condutores

Benefícios

- Aumento das receitas através do aumento da
produtividade e melhoria nos hábitos de trabalho
- Tarefas de administração reduzida.
- Relatórios sobre horas efetivamente trabalha-
das versus Receita.
- Capacidade de análise de seu negócio.
Reduzir custos desnecessários, Km rodados,
consumo de combustível.

- Redução dos custos de telefonia móvel

- Maior precisão na comunicação interna.

- Redução da burocracia

- Redução de horas extras
- Redução de custos ao longo de tempo

- Redução de roubo e seguros

- Redução do tempo de veículo parado “down-
time”; melhora o atendimento ao cliente
- Diferenciação entre sua empresa e o mercado
“sua empresa mais competitiva”

- Proteger os ativos da empresa



HELIOS Web Based 

HELIOS oferece uma ferramenta de classe superior em Real-Time sob Web. Esta solução baseada 
em RIA (Rich Internet 

ocê 
. Se ele se 

move podemos rastreá-lo!

Fácil de usar software baseado na Web;

Monitoramento em tempo real;

Atribuição automática de endereços para reais posições geográficas;

Motion replay: histórico da viagem com animação;

Viagem exibidas diretamente nos mapas;

Zero despesas relativas à instalação, manutenção e atualização;

Redução imediata das despesas;

Acesso ao sistema completo em qualquer lugar que você tem conectividade com a Internet.



Forças de Segurança

Características relevantes:

Real integração operacional dos órgãos de 
segurança pública;

Real integração operacional das centrais de 
atendimento e despacho de viaturas;

Visualização geo-referenciada da situação 
instantânea da frota;

Visualização geo-referenciada da situação 
instantânea do recurso humano disponível;

Visualização geo-referenciada da situação 
instantânea do local da chamada e do local do 
atendimento

Maior segurança nas comunicações utilizando 
criptografia de dados;

Otimização no empenho de recursos;

Economia na implantação e manutenção das 
centrais de atendimento e despacho;

Redução do tempo de resposta dos serviços 
solicitados;

Melhoria na coordenação entre os órgãos 
envolvidos;

Aumento de produtividade, desempenho e 
motivação do recurso humano envolvido;

Melhoria da coordenação, permitindo uma 
melhor administração de todos os serviços 
envolvidos;

O Sistema HELIOS , desenvolvido em Microsoft .NET em ambiente Desktop e WEB, com alta escal-
abilidade, utiliza tecnologias -

HELIOS contempla 
-

atualmente na corporação.

O HELIOS permite integrar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Civil, SAMU, RESGA

ápido e eficiente, 
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