STS RASTREADORES
Rastreamento de Veículos
Via Satélite

SEU VEÍCULO MAIS
SEGURO E PROTEGIDO!

QUEM SOMOS
Formada por profissionais qualificados desde 2003 atuando na
área de Segurança, a STS Rastreadores tem seus valores
pautados em ética, transparência, comprometimento e
profissionalismo. Com análises técnicas e precisas, se
destacando pela utilização de equipamentos de última geração,
com a tecnologia e inovação em seu DNA. Acreditamos que
nossos clientes são únicos, por isso buscamos sempre entender
cada necessidade para entregar o melhor serviço, nossos
técnicos além de uma instalação rápida e precisa, realizam um
treinamento com cada cliente, para que assim você possa utilizar
ao máximo cada recursos oferecido por nosso sistema.

Comprometimento

Qualidade

Contamos com tecnologias de Monitoramento em Tempo Real,
Controle de Velocidade, Controle de Frenagem Brusca,
Hodômetro, Horímetro, Manutenções Preventivas (Gasto de
Combustível, Troca de Óleo, Troca de Pneu), Relatórios dos
últimos 90 dias utilizados, Controle de Rota, Cerca Virtual,
Pontos de Referências, Lei do Caminhoneiro, Aplicativo celular e
diversos outros recursos. Conheça um pouco mais do nosso
sistema, através do STS Rastreadores Web aonde é possível
efetuar um teste on-line em veículos reais basta clicar no "
Acesso a Clientes " dentro do nosso site.

Visão: Estar entre as maiores
empresas de rastreamento do
pais, presente em todos os
estados.

Missão: Garantir a segurança
de nossos clientes através de
um sistema seguro e
avançando, com atendimento
personalizado e preço justo.

Honestidade

Você sabe o que é um Rastreador Via Satélite?
É um pequeno equipamento de segurança, que após ser instalado permite o Rastreamento,

gerenciamento e a localização do seu veículo em caso de roubo ou furto, utiliza a tecnologia de localização via GPS
(Global Positioning System) e consegue localizar e informar as coordenadas de onde seu veículo está ou esteve através
de sinais de GPS/GPRS/SMS, Satélite ou Radiofrequência. Todas as informações podem ser visualizadas pelo proprietário
em tempo real através do nosso site, pelo celular e pela nossa Central de Rastreamento 24h por dia, 7 dias por semana.
Isso garante mais segurança para seu veículo, pois em situações de roubo ou furto é possível verificar a localização atual
e o roteiro utilizado, para empresas é possível também efetuar a gestão e controle de sua frota.

Nossos Rastreadores são completos, ou
seja, Rastreadores, Localizadores e
Bloqueadores, efetuamos a instalação de
acordo com a necessidade de cada um
de nossos clientes.

QUALIDADE CONFIANÇA E SEGURANÇA ALIADA A UM SERVIÇO ÚNICO
SISTEMA COMPLETO
Rastreia, Bloqueia, e ferramentas de Monitoramento em Tempo Real;
ALTA TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO
Integração das tecnologias mais Utilizadas no Mundo: GPS/GPRS/GSM;
MONITORAMENTO 24 HORAS E 7 DIAS POR SEMANA.
STS Rastreadores, sempre ao seu lado te protegendo;
REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Estaremos prontos onde e quando precisar.
EQUIPE ESPECIALIZADA DE PRONTA RESPOSTA
Localiza o seu veículo em caso de roubo ou furto.
CENTRAL DE ATENDIMENTO PRÓPRIA
Confiança para rastrear e proteger.

.

INDICE DE 99% DE RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS RASTREADOS
Qualidade comprovada em resultados.

SUA FAMILIA E SUA EMPRESA MAIS SEGURA E PROTEGIDA A TODO MOMENTO

COMO FUNCIONA

1ª
2ª

EM CASO DE ROUBO OU
FURTO VOCÊ ACIONA A
NOSSA CENTRAL 24 hs
NÓS RASTREAMOS
O SEU VEÍCULO

3ª

MONITORAMOS ATÉ A
CHEGADAS DA EQUIPE DE
PRONTA RESPOSTA OU
DAS AUTORIDADES

4ª

VEÍCULO RECUPERADO E
LIBERADO PARA CLIENTE
POUCO TEMPO APÓS O
ROUBO OU FURTO.

Em caso de roubo não reaja! Ligue para STS Rastreadores

RASTREAMENTO VIA SATÉLITE PARA TODAS SITUAÇÕES POSSÍVEIS
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SOFTWARE WEB CLIENT TRACK
Nosso software é especializado em Monitoramento e Rastreamento de veículos, totalmente via web. Tal programa
possibilita o fácil controle de seus automóveis, proporcionando segurança e comodidade durante o transporte de
cargas ou passageiros. Client Track traz consigo inúmeras funcionalidades que irá facilitar o trabalho das empresas que
por consequência trará mais benefícios e economia para seus usuários. Cadastro de veículos, motoristas e usuários
com informações completas e seguras. Controle de frota que irá facilitar a manutenção e a conservação dos veículos
aumentando a facilidade na revenda do mesmo, Localização precisa no mapa, Informações sobre dados atuais do
veículo em tempos mínimos. São algumas das muitas facilidades e conforto que o sistema Client Track lhes oferece.

Controle em
Tempo Real

Envios Alertas
SMS

Relatórios
Percurso

Cerca
Eletrônica

Todos Veículo
Mesma Tela

Envios Alertas
E-mail

RASTREAMENTO VIA SATELITE
Veículos de Passeio - Para essa categoria, podem-se obter históricos de trajetórias em um período, com informações sobre pontos de passagem, relatórios de quilometragem percorrida,
velocidade média, histórico de eventos, dentre outros.

Motos - Para essa categoria, a partir do cadastro dos pontos de entrega, obtêm-se informações detalhadas dos mesmos. Podem ser obtidos relatórios de número de viagens realizadas pela
moto entre um ponto de origem e um de destino, o tempo em que permaneceu em cada um deles, a quilometragem percorrida em cada viagem, a velocidade média, dentre outros. Pode-se
visualizar também quanto tempo está sendo gasto nas viagens e a média de tempo em que a moto permanece parada nos pontos de entrega.

Frota - Na gestão de frotas, podem-se cadastrar as despesas de cada veículo da frota e cada saída a ser realizada. A partir daí pode-se, por exemplo, verificar o gasto com a frota e o real
motivo pelo qual um determinado veículo fez uma viagem. Pode-se, também, agendar manutenções individuais por veículo de acordo com a necessidade e a periodicidade. O sistema exibe
mensagens informando a data de uma próxima manutenção.

Caminhões - Proprietários de frotas de caminhões devem estar atentos a imprudências e comportamentos rotineiros dos motoristas. Para tal, a Intertrack oferece um sistema de telemetria
integrado que possibilita a avaliação de cada tipo de ocorrência com o caminhão. Podem-se monitorar informações como o número de vezes e o tempo em que um veículo excedeu uma
velocidade máxima pré-determinada, RPM, ocorrência de freadas bruscas, tempo em que permaneceu em ponto-morto (“banguela”). Informações de segurança também podem ser
fornecidas, como a temperatura do motor, o valor real do hodômetro e horímetro e o conhecimento de qual motorista conduzia o caminhão em determinada violação. A partir de endereços
adicionados no sistema, o software otimiza o caminho entre eles, indicando o melhor trajeto a ser percorrido levando em consideração entregas a serem efetuadas. Desta forma, as
mercadorias no baú poderão ser dispostas de acordo com a ordem de descarregamento, facilitando assim o trabalho dos entregadores.

Táxi - A partir do endereço do possível passageiro, pode-se visualizar o táxi mais próximo, reduzindo assim o tempo do deslocamento e proporcionando maior satisfação do cliente por conta
da maior rapidez no atendimento. Pode-se visualizar, por exemplo, quanto tempo um táxi permaneceu em movimento, ou atendendo a passageiros. A partir da inserção de dados de
consumo e valor por litro de combustível, pode-se visualizar o consumo o total de combustível e os gastos, dentro de determinado período.

Ônibus - A partir do cadastro os pontos de parada, pode-se inserir a previsão de chegada até o próximo ponto, sucessivamente. No decorrer da viagem, pode-se obter o endereço em que o
veículo se encontra e visualizar o status da viagem (atrasada, adiantada, parcialmente concluída). Essas informações podem ser visualizadas em relatórios e gráficos, como por exemplo, o
gráfico do tipo “pizza” que informa o porcentagem do total de ônibus que se encontra em cada um dos status de viagem.

Máquinas - Por meio de telemetria, pode-se visualizar o tempo em que permaneceram em funcionamento ou paradas, por meio da contabilização de seu horímetro. Essas informações
podem ser visualizadas em relatórios e gráficos, por período. Pode-se também gerir a manutenção das máquinas, por meio de aviso sobre a necessidade de uma próxima manutenção ou
troca de óleo, reduzindo, assim, gastos desnecessários.

Cargas - A partir de um rastreador portátil, de pequeno porte, inserido no meio das cargas, pode-se monitorar o trajeto do veículo que as estão transportando, com visualização
do percurso no mapa em tempo real.

RASTREAMENTO VIA WEB E MOBILE- Monitore seu Veículo de qualquer lugar através da Plataforma Web e pelo nosso APP para
Smartphone e Tablet e ainda pela nossa Central de Monitoramento 24h.

+ VANTAGENS

ANTIFURTO – Basta ativar função Estacione Seguro em nosso Aplicativo, se seu Veículo sair da cerca criada, você receberá a
notificação de movimento indevido e saberá instantaneamente sobre o furto, podendo assim bloquear o seu Veículo.

RELATÓRIOS COMPLETOS - O sistema mostra o status elétrico do veículo, os trajetos percorridos, Km rodados, históricos de
velocidade, tempo de motor ligado e emite alerta quando o veículo entra ou sai de um local que você escolheu.

ALERTAS - Pânico; Bateria violada; Velocidade Excedida; Saída de Rota; Ignição Ligada/Desligada; Movimento indevido.

BOTÃO ANTISEQUESTRO - Através de um botão instalado ocultamente no interior do carro, no momento que pressionado gera
um alerta na nossa central de emergência e envia SMS para o Celular Cadastrado pedindo socorro e informando local onde se
encontra.

LOGÍSTICA - Gestão e planejamento de rotina de trabalho; Acompanhamento de recursos e relatório de visitas; Área Restrita;
Controle de Viagem; Pontos de Referência; Controle de Rotas; Identificação de Motorista; Mensagem Via Teclado.

CONTROLE DE FROTA - Gestão e planejamento de rotina de trabalho; Acompanhamento de percurso e relatório de visitas; Controle de rota através

de cerca eletrônica com alertas imediatos; Redução do consumo de combustível, desgaste do veículo e redução de multas; Localização de
unidades mais próximas; Maior controle na condução dos veículos; Redução dos índices de acidentes.

PERSONALIZAMOS A INSTALAÇÃO CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE
FRIGORÍFICOS

COMBUSTÍVEL

GUINCHOS

Trava da Porta do Baú
Reboque de Veículos
CAÇAMBAS

BAÚ

Trava de Quinta Roda
Sensores da Porta do Baú

Identificação do Motorista
MUNCK

BETONEIRAS

Descarremento do Concreto
Temperatura da Câmera Fria

ENTULHO

Funcionamento do Guindaste
Descarregamento Combustível

+ SEGURANÇA
Recursos:
•Análise de ponto de referência e cerca eletrônica, possibilitando assim uma
visualização rápida da localização do veículo e alertas de segurança informando
qualquer movimentação irregular fora e/ou dentro da região selecionada como
permitida;
•Análise de rota, com a possibilidade de acompanhar toda a movimentação dos
veículos e visualizar o status da viagem (concluída, em atraso, parcialmente concluída,
etc);
•Tela de eventos com alarme sonoro acionado sempre que for recebido um novo alerta
emergencial;
Controle em Tempo Real:
•Monitoramento On Line em Tempo Real dos veículos através da visualização do
trajeto e movimentação nos mapas;
Gerenciamento e Eficiência:
•Relatórios com informações precisas e detalhadas dos veículos;
•Relatórios gráficos que disponibilizam de forma dinâmica informações dos principais
fatores a serem analisados, como total de quilômetros percorridos, velocidade média,
dentre outros;
Criação de Perfis Diferenciados:
•Planos de monitoramento diferenciados para cada cliente, de acordo com sua
necessidade;
•Permissões de acessos diferentes para cada tipo de usuário;
Redução de Custos Operacionais:
•Gestão de frota, que permite o controle de despesas e viagens, garantindo economia
com os custos da frota e maior rigidez no controle.

O Módulo Logística possibilita otimizar o tempo de deslocamento entre pontos,
endereço e veículos. A partir da seleção de pontos de referência, o sistema calcula e
mostra o melhor caminho a ser percorrido e a sequência ótima de pontos. Existe ainda a
possibilidade de localizar os veículos mais próximos a um endereço ou ponto. Dessa
forma, visa-se a redução de custos e tempo, inclusive para uso em outra viagem.
Exemplos práticos:
•Táxi e Ambulância: Visualize quais os veículos estão próximos ao endereço onde a
pessoa se encontra, reduzindo assim o tempo de deslocamento;
•Téc. de instalação: pode-se verificar como chegar ao destino desejado, com
explicações detalhadas e visualização do percurso em mapa;
•Caminhões de entrega: a partir de endereços adicionados no sistema, o software
otimiza o caminho a ser seguido, indicando o melhor trajeto. Dessa forma, as
mercadorias no baú poderão ser dispostas de acordo com a ordem de descarregamento,
facilitando assim o trabalho dos entregadores.

A gestão de Frota é um item de grande importância no Client Track. Sua
principal vantagem é a possibilidade de cadastramento de despesas dos
veículos bem como o controle de viagens/saídas de cada um deles.
A partir desses cadastros é gerado um relatório que possibilita aos clientes
maior controle sobre a frota, uma vez que são visualizados todos os gastos que
o veículo teve em um mês e os motivos reais pelos quais precisou fazer uma
saída.
Outro diferencial, é o agendamento das manutenções individuais por veículo de
acordo com sua necessidade e periodicidade e a comodidade de ser avisado
pelo próprio sistema a hora exata de realizar tal manutenção.

TELEMETRIA
É uma grande aliada das transportadoras, pois as
informações relativas a condução do veículo são
transmitidas à base de monitoramento. Com isso é
possível identificar e corrigir hábitos dos motoristas,
identificar situações que podem expor o veículo, a carga e
o próprio condutor, riscos e otimizar o desempenho de
cada veículo.

A Telemetria permite obter informações precisas sobre
qualquer eventualidade no veículo, graças à transferência
e utilização de dados providos de equipamentos remotos
para o monitoramento, medição e controle do mesmo.

Responsáveis pelos Acidentes:

10%

• Explosão dos
pneus
• Falha técnica
• Condições de
manutenção

Veículo

30%

90%

• Visibilidade
• Pavimento
• Pista derrapante
• Sinalização
deficiente

• Fadiga
• Sonolência
• Alcoolismo
• Drogas
• Imprudência
• Distração
• Inexperiência

Ambiente

Homem

Fonte: Volvo – Estudo (2007) - percentuais não mutuamente
exclusivos

JORNADA MOTORISTA
A Jornada de Trabalho do Motorista, Lei N°13.103/2015, é uma
nova funcionalidade para o controle das Jornadas de Trabalho. A
funcionalidade irá atender demandas específicas estando também
em conformidade com a Lei do Caminhoneiro. Inicialmente uma
Jornada é registrada a partir da identificação do motorista. Essa
identificação se dá através do aplicativo Monitriip ou do cartão
RFID ou I-Button. O mesmo deve ser aproximado do leitor, onde o
código é enviado para o sistema e o veículo é desbloqueado.
Após isso ele poderá pressionar o botão "Início da Jornada“ no
Teclado, dando início a sua jornada de trabalho. No decorrer da
viagem, o motorista poderá utilizar as opções de Início e Fim de
cada parada desejada, sendo elas: "refeição", "descanso",
"espera", "repouso" e "outros", este para o registro de
eventualidades. Por fim deve-se registrar o fim da Jornada.

TECLADO
O terminal de dados é um dispositivo
com tecnologia embarcada e permite a
interação do usuário com o sistema de
controle no qual estará integrado,
possibilitando diversa modalidade de
mensagens e funções.

I-BUTTON
Chaveiro ou Cartão RFID de uso
pessoal do motorista, basta passar no
painel do veículo a ser utilizado
durante a viagem que a identificação
do motorista é automática no software,
desbloqueando o veiculo para uso.

APP – JORNADA MOTORISTA
Tem recursos de um terminal de
dados/teclado, permitindo o envio de
mensagens macros pré-registradas e
configuradas. Motoristas podem se
comunicar com a empresa selecionando
apenas a ação que está executando,
minimizando custos de implementação
dispositivos para atender a Monitriip –
ANTT.

RASTREAMENTO VIA DISPOSITIVO MÓVEL
APLICATIVO I-TRACK MOBILE
Com o Aplicativo I-track Mobile, é possível Rastrear e Gerenciar todos seus
Veículos com um simples toque na tela, é possível realizar várias funções na
plataforma WEB e realizar a gestão dos veículos rastreados na palma da sua
mão.

Visualização
Tempo Real

Alertas Via Push
Notification

Relatório Trajetos
Percorrido/Eventos

Bloqueio/Desbloqueio

Antifurto

do Veículo

Estacione Seguro

RASTREAMENTO DE DISPOSITIVO MÓVEL
LOCALIZAÇÃO PESSOAS PELO CELULAR
Com nosso Aplicativo é possível transformar um Smatphone em dispositivo
Rastreador Móvel, permitindo localizar pessoas, gestão de equipe em
campo, e até mesmo o veiculo enquanto o celular estiver junto a ele.
Enviando informações de localização (latitude e longitude), indicação de
movimento, velocidade e orientação aos nosso servidores, da mesma forma
que um rastreador físico o faria. O smartphone pode, então, ser rastreado
em nosso software Client Track de monitoramento e no aplicativo I-track
Mobile.

O aplicativo permite
a configuração de:

Tempo de
transmissão de
dados: parado
(mínima de 10
minutos) em
movimento (mínima
de 2 minutos)

Proteção por senha,
de forma a evitar
que o rastreamento
seja
encerrado por
pessoas não
autorizadas.

+ RECURSOS
RASTREADOR SATELITAL Opera independentemente de antenas de
transmissão GPRS. A comunicação, transmissão e conexão são
diretamente com o satélite e funcionam em qualquer lugar do mundo.

ANTI JAMMER Nossos Rastreadores contam com a tecnologia anti
jammer, quando é identificado jammer nas proximidades, o veículo
pode ser bloqueado automaticamente sendo desbloqueado apenas pela
central, podendo informar o motorista através de uma luz no painel para
proceder com cuidado.

MULTI OPERADORA Utilize várias operadoras de telefonia para
minimizar áreas de sombra com escala internacional, sempre se
conectando a operadora com maior sinal.

CONTATO: Elias Jr. Skype: STS Rastreadores
E-mail.: contato@stsrastreadores.com.br / www.stsrastreadores.com.br

Rua: Garcia Redondo, 05 Sorocaba – SP Tel. (15) 3017.0070 – Cel: 15 98819.0206

