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Uma gestão mais eﬁciente
A Vodafone Brasil se une à Tecmic, empresa líder em sistemas destinados a grandes empresas e
corporações em Portugal, para oferecer soluções completas em logística aos clientes.

A solução

Muitos benefícios

A Vodafone, uma das maiores empresas de
telecomunicações do mundo, se uniu à TECMIC,
multinacional portuguesa independente, com mais
de 25 anos de experiência em desenvolvimento de
soluções tecnológicas. Possuindo forte atuação em
Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Angola,
Estados Unidos e na América Latina, a Tecmic Brasil
atende aos diversos países com produtos desenhados
à medida das necessidades locais, principalmente nos
segmentos de transportes: passageiros, mercadorias,
resíduos, valores, entre outros.

O sistema é muito simples, não sendo necessário
o cliente instalar nenhum servidor.
Fácil implementação do sistema na sua empresa,
sem nenhum investimento inicial necessário.

Com a tecnologia M2M da Vodafone somada à
de gestão de frotas da TECMIC, o resultado da
parceria foi o surgimento do produto Izitran, um
sistema inteligente de rastreamento que permite
gerir toda a atividade de uma frota de veículos.
Por meio de diversos relatórios, alarmes e mapas
sem qualquer complexidade tecnológica, resulta
em um conjunto de vantagens para o cliente,
como redução de custos operacionais, aumento
da produtividade e eficiência, aumento da
segurança, gestão integrada e muitos outros
benefícios.

É uma solução completa, porém
simples de gerenciar.

Veículos

O Izitran permite ao cliente a gestão completa das
atividades de frotas, como por exemplo, a
localização de veículos em tempo real no mapa e
consulta das rotas efetuadas, assim como Km’s
percorridos, velocidades, utilização dentro e fora

do horário comercial, paragens efetuadas e
consumos de combustível. Permite também a
comunicação bidirecional com mensagens pré
definidas e “chat online” com identificação do
emissor da mensagem. Com o sistema, o usuário
ainda consegue extrair relatórios completos
programados por data e hora das atividades de
cada condutor, além de alertas para
incumprimentos como excesso de velocidade e
entradas e saídas de balizas.
Sendo que tudo pode ser consultado por qualquer
computador ligado à Internet, quantas vezes quiser,
sem custos adicionais.
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