SOLUÇÃO VEICULAR

Monitoramento inteligente
para qualquer frota

SISTEMA DE SEGURANÇA
VERSÁTIL PARA QUALQUER
FROTA DE VEÍCULOS

Solução
Veicular
A solução de monitoramento veicular da Intelbras garante
mais segurança, controle e tranquilidade para frotas de veículos
de qualquer porte.

Com um sistema completo e versátil, a solução conta com o que há
de mais avançado em termos de tecnologia de vídeo, som e inteligência
artificial embarcada. Além dos equipamentos e softwares que compõem
a solução de monitoramento de frotas, a Intelbras conta com uma série
de serviços e modelos de negócios ideais para cada situação.
A solução traz diversas vantagens que garantem um acompanhamento
detalhado e acessível. Com assistência técnica em todo o território
nacional, a solução de monitoramento veicular é a opção mais ágil
de levar a segurança para qualquer viagem.

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
DVRs:

Modelos disponíveis:

gravadores de vídeo
Fáceis de instalar nos
mais variados tipos
de veículos, os DVRs
permitem funções
como monitoramento
e armazenamento de
gravações, alarmes,
entre outras informações
importantes sobre
o veículo e seus
passageiros.

MVD 1204
DVR veicular linha iFleet

MVD 3204 W
DVR veicular linha iFleet

MVD 3204 GW
DVR veicular linha iFleet

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
DVRs:

Modelos disponíveis:

gravadores de vídeo
Fáceis de instalar nos
mais variados tipos
de veículos, os DVRs
permitem funções
como monitoramento
e armazenamento de
gravações, alarmes,
entre outras informações
importantes sobre
o veículo e seus
passageiros.

MVD 5204 GW
DVR veicular linha iFleet

MVD 5208 GW
DVR veicular linha iFleet

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
CÂMERAS:
Vários modelos de
câmeras podem ser
instalados em carros,
caminhões e ônibus.
A Intelbras possui
câmeras de alta
tecnologia e preparadas
para os cenários mais
exigentes e extremos.
São diversas opções
para uma solução
personalizada e que se
encaixa em qualquer
frota.

Modelos disponíveis:

VHDM 1100 A
Câmera veicular compacta
de alta resolução

VHDM 3100 G2
Câmera HD compacta
para veículos

VHDM 3105 E
Câmera veicular de
case metálico

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
CÂMERAS:
Vários modelos de
câmeras podem ser
instalados em carros,
caminhões e ônibus.
A Intelbras possui
câmeras de alta
tecnologia e preparadas
para os cenários mais
exigentes e extremos.
São diversas opções
para uma solução
personalizada e que se
encaixa em qualquer
frota.

Modelos disponíveis:

VMM 5008
Câmera analógica veicular

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
Software

iFLEET 2:
Monitore em tempo real, através de imagens e áudios de sua frota, todos os veículos conectados. O iFleet 2
permite um controle com maior precisão e rapidez. Além disso, com ele é possível realizar a integração com
diferentes aplicações on-line e obter todos os recursos da solução de monitoramento veicular através de APIs.
Algumas funções do iFleet 2:

Monitoramento
ao vivo de vídeo

Sistema de
alarme

Monitoramento
de desvio de rotas
(cerca virtual)

Resgate e
reprodução de
gravações

Comunicação
bidirecional com
o veículo

Rastreamento do
veículo e exibição
da localização
usando mapas

Consulta e edição
de evidências

Central de
evidências
envolvendo IA

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO VEICULAR
Linha

iFleet Smart G2:
Com a solução de
análise de fadiga e
colisão de veículos
iFleet Smart G2,
é possível detectar
de maneira
autônoma possíveis
comportamentos de
risco de motoristas e
aproximações perigosas
entre veículos.

Outros comportamentos analisados por esta tecnologia:

Detecção
de cansaço

Detecção
de cinto de
segurança

Uso de
cigarro

Distração
do motorista

Troca
de pista

Alerta
de colisão

Uso de
celular

COM
INTELIGÊNCIA E
TECNOLOGIA, SEUS
PROBLEMAS
DESAPARECEM

Saiba algumas dores de cabeça que a solução de monitoramento veicular elimina completamente:

Extravio de cargas, furtos ou assaltos:
Com o monitoramento de vídeo em tempo real (usando 4G), aliado aos alarmes automatizados, você sabe o que está acontecendo
24 horas por dia.

Necessidade de levantar informações sobre a frota:
Dados como quilometragem, performance dos motoristas, entre outros, podem ser podem ser visualizados em dashboards e
gerenciados no software iFleet 2. Assim, o gestor da frota pode extrair as informações mais relevantes para a sua operação diária.

Otimização na manutenção de frotas:
O uso do videomonitoramento pode interferir diretamente na gestão comportamental do motorista, servindo como aliado na
conscientização e auxiliando na segurança durante o transporte. Além disso, há um maior acompanhamento dos indicadores dos
veículos, condutores e cargas.

Gastos com seguro:
Com um videomonitoramento completo e com funções avançadas de inteligência artificial, a frota que conta com a solução de
monitoramento de frotas Intelbras embarcada pode ter reduções consideráveis nos custos de apólices e seguros.

QUAIS CENÁRIOS PODEM UTILIZAR
O monitoramento veicular pode ser utilizado em diferentes contextos, mas com um único resultado:
segurança integral e completa dos seus veículos. Conheça alguns dos cenários de aplicação:

Transporte
de combustíveis

Prestação
de serviços

Frota de veículos

Frota de ônibus

Empresas
do Agronegócio

Empresas
de logística

COMO ADQUIRIR A SOLUÇÃO
É muito fácil garantir a segurança de sua frota. A solução de monitoramento de frotas Intelbras
pode ser comercializada através de venda, ou de locação. Para ter uma solução personalizada
para o seu caso, basta informar seus dados à nossa equipe comercial, que fará um orçamento
de acordo com a sua necessidade.

Para saber mais,
basta telefonar para:
(41)

3281.9979
ou

(41)

2108.3129

