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Rússia

Serviço
de Campo

Conectando
pessoas,
veículos e
ativos
Desde 2004, Navixy vem projetando as soluções mais
avançadas para a gestão de recursos móveis, apoiando a
transformação digital e mobilidade corporativa de negócios
em 140 países. Unindo tecnologias modernas com uma visão
singular da telemetria, somos capazes de tornar operações
complexas em ferramentas escaláveis e intuitivas.

Gestão de Recursos
Móveis
Gestão
de Frotas

Monitoramento
de Ativos

Serviço de Campo
Automatize operações de campo para suas equipes externas. Aumente a
produtividade de seus funcionários, reduza despesas e melhore a experiência
de seus clientes.

Automatize a expedição

Sincronize dados

Controle custos

Automatize a atribuição de
tarefas à equipe mais
próxima. Importe tarefas
desde seu CRM.

Transforme smartphones
em uma lista de tarefas.
Implemente formulários
para revisão instantânea.

Calcule as horas de trabalho
e a folha de pagamento com
diversas métricas. Visualize
dados em tabelas e gráﬁcos.

Para equipes externas

Para o back-oﬃce

Tarefas

Formulários digitais

Atribua tarefas sem esforços, enviando
diretamente ao app do funcionário

Construa formulários digitais
customizados para qualquer propósito

Rotas diárias

Otimização de rotas

Realize as tarefas com as rotas mais
rápidas, automatize as recorrências

Economize combustível e tempo a
cada viagem

Check-in

Acompanhamento de pedidos online

Comprove as visitas através da
localização, comentários e fotos

Compartilhe a localização com
os clientes

Status

Prova de entrega

Acompanhe os status da equipe em tempo
real, sabendo quem está mais próximo

Colete assinaturas e avaliações
dos clientes

Gestão de frotas
Abasteça suas frotas com as ferramentas mais poderosas e inovadoras
para diminuir os custos operacionais, aumentar a produtividade,
prevenir roubos de combustível e acidentes.

Segurança do veículo
Movimento não-autorizado Bloqueio do
motor Detecção de batida Detecção
de guincho Botão de pânico

Eﬁciência e custos
Monitoramento de combustível Horas
de trabalho do motor Eco-driving
Manutenção Códigos de erro

Gestão de motoristas
Identiﬁcação de motorista
Atribuição de tarefas Pontuação
por condução Chat no aplicativo
Bloqueio de ignição

Compliance
Tacógrafo Jornada do Motorista
SUTRAN Inspeção veicular
Encaminhamento de dados

Localize os veículos
Monitoramento 24/7 Alertas em
tempo real Otimização de rotas
Reconstrução de viagens

Recursos extras
Temperatura Umidade
Carga por eixo Pressão dos
pneus CAN Bus

Monitoramento de ativos

Alertas e notiﬁcações

Rastreamento preciso, mapas completos e design intuitivo. Monitore veículos,
pessoas e bens preciosos. Fique de olho aos eventos mais importantes.

Esteja atento aos principais acontecimentos. Customize
as notiﬁcações. Reaja em tempo com os alarmes
automáticos.

Detecção
de queda

Abertura
de portas

Botão
de Pânico

Detecção
de guincho

Desvio
de rota

Entrada e saída
de geocercas

Mudança de
temperatura

Detecção
de Jammers

Telemetria em tempo real
Colete e visualize dados de sensores. Analise e melhore a utilização

Localização

Carga da bateria

Horas de motor

Condições de entrega
(temperatura, umidade)

Status

OBD2 e CAN

Abertura e fechamento
de portas do container

Odômetro

Conecte e gerencie qualquer dispositivo IoT
Migre milhares de ativos sem esforço. Explore
a ativação automática e conﬁguração remota.
Obtenha dados CAN com a facilidade de um
Plug-and-Play.

Ecossistema Navixy

Apps móveis
Monitore ativos e equipes externas desde seu smartphone ou tablet.
Atribua tarefas, gerencie ﬂuxos de trabalho e busque os dados online

X GPS Tracker

Monitoramento

Para os funcionários externos

de ativos

Suporte

Navegue pelas tarefas

especializado

Compartilhe o progresso com o back-oﬃce

Comunidade

Mostre o status de trabalho

IoT

API/
SDK

Aproveite os formulários paperless
Converse por chat com o back-oﬃce
Use o botão de pânico para emergências

Marketplace

Serviço

X GPS Monitor

de campo

Para os supervisores
Monitore equipes e ativos

Gestão
de Frotas

Apps
móveis

Comunique-se com os funcionários em campo
Navegue nos dados de telemetria
Obtenha notiﬁcações instantâneas

Materiais de

Acompanhe a performance das equipes

Marketing

Bloqueie motores remotamente

Marketplace

API e SDK

Customização

Suporte 24/7

Comunidade

Explore e utilize uma variedade de add-ons,
extensões e plugins para personalizar e
melhorar seu negócio. Distribua suas
soluções em todo o mundo.

Integre Navixy com CRMs, ERPs ou outras
soluções externas através de REST APIs e
SDKs. Construa aplicações únicas para
ﬂuxos operacionais especíﬁcos.

Adicione seu logo e esquema
de cores preferido. Crie
conﬁgurações regionais para
atender mercados especíﬁcos.
Amplie suas capacidades com
ferramentas de terceiros.

Nossos engenheiros e técnicos
especializados estão prontos para
te ajudar todos os dias. Estaremos
felizes em compartilhar nossa
expertise e conhecimento técnico
com você.

Tenha acesso aos
treinamentos, apresentações e
insights inovadores de nosso
time internacional. Escale seu
negócio com nossa
comunidade global de IoT.

