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WIALON: A MELHOR 
PLATAFORMA DE 
RASTREAMENTO GPS E IOT
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Empresas de mais de 150 países escolhem 
Wialon para rastrear 3,2 milhões de 
unidades em todo o mundo. É possível 
utilizar o sistema com praticamente 
qualquer tipo de hardware de Localização 
Automática de Veículos (AVL), pessoal, 
rastreadores de ativos, e diversos MDVRs 
(gravadores de vídeo digitais móveis). 
A plataforma universal vai muito para 
além do simples monitoramento. A 
comunicação por satélite permite-
lhe conectar o rastreamento em áreas 
remotas. Sofisticadas soluções de 
monitoramento por vídeo permitem 
videovigilância em tempo real e gravações.

Wialon oferece segurança avançada, 
assegura uma precisa detecção da 
localização e total visibilidade do 
desempenho dos seus ativos através de 
monitoramento em tempo real, de análises 
avançadas e de um sistema de alerta 
e notificação que permite uma pronta 
resposta a quaisquer emergências.   

Wialon: a melhor solução para rastreamento 
GPS inteligente e gestão de frota
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 AMBITO DA APLICAÇÃO FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Gestão de frota
Videovigilância
Monitoramento do comportamento
de motoristas 
Transporte de cadeia de frio
Controle do consumo de combustível
Gestão de entregas
Recuperação de veículos roubados
Segurança e proteção
Monitoramento de funcionários
Materiais perigosos

Controle de transportes públicos

Detecção de localização GPS/LBS
Sistema de alerta e notificação
Controle dentro e fora de cercas eletrônicas
Monitoramento em tempo real
Desligamento remoto do motor
Relatórios de roubo/abastecimento/
consumo de combustível
Solução de monitoramento por vídeo
Leitura de dados de CAN-bus
Gestão/otimização de rota
Ferramentas de criação de relatórios 
flexíveis
Análise de dados de sensores, contadores, 

leitores RFID, etc.

Wialon: a melhor solução para rastreamento 
GPS inteligente e gestão de frota



gurtam.com  |  5  

VÍDEO: MONITORAMENTO 
POR VÍDEO EM TEMPO REAL 
E EM GRAVAÇÕES
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A combinação de vídeo com as diversas funcionalidades do sistema Wialon permite-lhe ver 
os seus ativos e os eventos a decorrer com os seus próprios olhos. 

Registros de vídeo permitem uma apurada análise de incidentes, o que resulta numa 
menor taxa de acidentes, em maior segurança na estrada e na obtenção de seguros mais 
adequados.

WIALON REÚNE O RASTREAMENTO GPS E A VIDEOVIGILANCIA 
NUMA SÓ PLATAFORMA

FUNCIONALIDADES:

Reprodução de vídeo e vídeo ao vivo

Veja os vídeos dos acidentes a partir de relatórios ou solicite os arquivos dos vídeos 

previamente gravados utilizando etiquetas (tags)

Fácil instalação e configuração

Gravação manual e automática dos arquivos de vídeo

Utilização de 100% das capacidades dos MDVR 

Um conjunto completo de ferramentas para trabalhar com arquivos  e emissão de vídeo

Diversas reproduções na mesma tela

O módulo de vídeo da Wialon é uma ferramenta flexível, intuitiva e:

integrada com CMSv6 

compatível com todos os MDVRs mais comuns no mercado

adaptado para utilização em dispositivos mobile

notável pelo seu transparente padrão de faturamento



DASHBOARD: A FERRAMENTA 
PERFEITA PARA VISUALIZAÇÃO 
E ANÁLISE DE DADOS

gurtam.com  |  7



gurtam.com  |  8  

Wialon apresenta o Dashboard – uma ferramenta universal para um rápido e fácil acesso aos 
dados para análise e controle da frota no dia-a-dia. A avaliação do desempenho da frota é 
baseada na quilometragem, no consumo de combustível, no tempo de funcionamento do 
motor e em outros indicadores.

Navegue pelos blocos de informação sobre:

estado da conexão

estado da movimentação

unidades com maior consumo de combustível 

unidades com maior quilometragem 

limites geográficos

quilometragem

notificações

consumo de combustível por FLS

excesso de velocidade

Configure e personalize os blocos para exibir apenas as informações que necessita no 
momento, selecionando as unidades, tipo de blocos e períodos de tempo.

Independentemente da variedade e complexidade das informações, o Dashboard torna-as 
simples e perceptíveis tanto para utilizadores experientes como para iniciantes.

Dashboard: uma ferramenta perfeita para 
visualização e análise de dados
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RELATÓRIOS AVANÇADOS: 
ANÁLISES MODERNAS COM WIALON
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Os relatórios são utilizados para analisar e apresentar informações sobre as atividades 
das unidades em práticos gráficos e tabelas. O sistema permite criar modelos de relatório 
adaptáveis, visualizá-los num navegador, exportá-los para arquivos de vários formatos 
e enviá-los por email.

Consulta de relatórios 
Analise relatórios online, obtenha relatórios programados e por evento ou crie-os 
com um clique a partir do painel de controle 

Prática gestão de dados 
Utilize os modos de agrupamento multinível, ordenação, modo ideal, filtros de 
intervalo e limites de tempo para mostrar informações

Gráficos informativos
Analise os gráficos com redimensionamento automático, zoom, vista de eixos 
simples/múltiplos, rastreamento de pontos de mensagens; adicione fundos, 
marcadores de eventos e diferentes cores de linhas 

Opções de mapas 
Aproveite as vantagens de um mapa redimensionável com marcadores de eventos, 
cercas eletrônicas, unidades e rastreamento e com a opção de o anexar a um 
relatório

Informação expandida
Complemente os relatórios com endereços precisos, estatísticas e informações 
sobre mais de 300 parâmetros de monitoramento
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CERCAS ELETRÔNICAS E 
NOTIFICAÇÕES: CONTROLE 
CADA ASPECTO DO DESEMPENHO 
DA UNIDADE DENTRO/FORA DA 
ÁREA ESPECIFICADA
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1. CERCAS ELETRÔNICAS

2. NOTIFICAÇÕES

Crie qualquer número de cercas eletrônicas de vários formatos, cores e tamanhos 
para restringir os movimentos das unidades, prevenir roubo de veículos e controlar 
a sua atividade dentro de uma área específica.

Controle o desempenho das unidades dentro e fora das cercas eletrônicas, 
incluindo violações do limite de velocidade, variações dos valores dos sensores 
e acesso aos veículos

Utilize as cercas eletrônicas como endereços nos relatórios e dicas de contexto 
quando não existirem informações precisas de endereço ou controle o 
desempenho durante o percurso utilizando as cercas eletrônicas como pontos de 
controle
Beneficie de imagens, capturas de tela e outras informações relacionadas com 
cercas eletrônicas dinamicamente atualizadas

Receba notificações sobre quaisquer eventos que ocorram dentro destas áreas

Receba e mails, SMS ou notificações pop-up se ocorrer um determinado evento 
(e.g., infrações, ativação do botão de alarme, variações dos sensores de valores, 
perda de conexão, inatividade, etc.).

Utilize as informações das notificações para desencadear determinados processos 
no sistema, como, por exemplo, enviar mensagens a um motorista, executar um 
comando, ou enviar relatórios por email

Informe os usuários  sobre a atividade da unidade através de notificações online 
personalizadas

Notifique os usuários por email, SMS ou Telegram

Permita notificações instantâneas (web push) para visualizar notificações em 
qualquer aba do navegador ou quando este estiver minimizado
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Percursos: crie percursos para mostrar os movimentos da unidade no mapa e acesse 
rapidamente as informações sobre as atividades através de marcadores de eventos. A 
aplicação Track Player torna mais fácil seguir diversas unidades no mapa simultaneamente 
e analisar os respectivos percursos e eventos programados, numa prática interface.

Minimapas: utilize os minimapas para acessar instantaneamente a informação sobre a 
unidade, atual localização, velocidade e endereço ou siga as unidades através do Google 
Street View.

Percursos e minimapas: informação 
expandida sobre unidades e rotas
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Detecte qualquer tipo de má utilização e controle todo o ciclo de distribuição de 
combustível desde os postos de abastecimento aos veículos e maquinaria. A gestão de 
combustível permite diminuir os roubos de combustível em 90%.

Dados FLS. Analise o consumo de combustível através do nível do tanque em diferentes 
momentos.

Leitura dos dados de CAN-bus. Acesse os parâmetros de combustível recebidos através do 
CAN-bus dos seus veículos.

Cálculo do consumo de combustível. Utilize sensores de eficiência e de funcionamento do 
motor como coeficientes para as taxas de consumo.

Controle de consumo de combustível: 
detecção de roubos e abastecimentos

Sistema exclusivo de gestão de combustível. Detecte os mais complicados casos de roubo 
de combustível, incluindo sub abastecimento, fraudes com cartões, histórico de direção 
insuficiente, decantação, etc.
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Sensolator: um prático painel de controle 
concebido para monitorizar o desempenho 
dos sensores

Esta é uma ferramenta muito prática para controlar vários parâmetros de geradores a gasóleo, 
câmaras de resfriamento e congelamento e outras unidades fixas. O Sensolator é utilizado para 
visualizar os valores dos contadores e sensores de qualquer número de unidades. Pode ser 
utilizado para rastreamento online e para análise de desempenho com base na informação do 
histórico.

Interface totalmente personalizável para 
gestão de ativos em tempo real

Funcionalidade de arrastar e soltar 
para reorganização do painel

Notificações por email, alerta online 
e SMS de falhas nos equipamentos

Emissão de vídeo a partir do URL especificado

Possibilidade de envio de comandos

Múltiplas formas de personalizar a visualização 
de contadores e sensores

Geração de relatórios a partir de modelos 
adaptáveis
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APP MOBILE WIALON 
E FUNCIONALIDADES 
ESPECÍFICAS PARA O SETOR
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APP WIALON 
PARA IOS E ANDROID
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Com a app mobile Wialon, acesse a plataforma de rastreamento por GPS a qualquer 
momento, em qualquer lugar. A app oferece funcionalidades básicas e avançadas da versão 
para computador numa interface mobile intuitiva.

FUNCIONALIDADES

Controle da lista de unidades
Tenha toda a informação sobre os 
estados de movimento e ignição, 
dados reais e localização das 
unidades em tempo real.

Comandos
Envie comandos: mensagens, 
rota, pedidos de configuração 
ou imagens da câmara para o 
controle remoto da unidade.

Histórico
Controle os eventos da unidade 
(movimentos, estacionamentos, 
abastecimentos, roubos de 
combustível) por ordem cronológica 
e mostre-os no mapa.

Cercas eletrônicas
Ligue/desligue o mostrador da unidade 
dentro de uma cerca eletrônica em vez 
da informação sobre o endereço de 
localização.

Relatórios informativos
Utilize os dados detalhados acerca 
dos movimentos do veículo, 
estacionamentos, roubos de 
combustível e abastecimentos para 
tomar decisões imediatas.

Modo de mapa
Acesse as unidades, cercas eletrônicas, 
percursos e marcadores de eventos 
no mapa com a opção de detecção da 
sua própria localização.

App Wialon para iOS e Android
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RASTREAMENTO DE 
FUNCIONÁRIOS EM TERRENO 
COM WIALON
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Rastreamento de funcionários em terreno 
com Wialon

Conecte o seu dispositivo iOS ou Android a um rastreador GPS com esta funcionalidade 
específica da Wialon, liberando dos custos associados com a aquisição de hardware e que 
permite um eficaz rastreamento e gestão dos funcionários com um único dispositivo para 
mobile.

FUNCIONALIDADES
Últimas informações à sua disposição
Veja os principais parâmetros de 
rastreamento na tela principal para 
verificações rápidas.
Informações dos funcionários
Os funcionários podem enviar fotos, 
mensagens SOS ou informação sobre 
localização.

Diversos modos de usuário
Selecione o melhor modo para um 
equilíbrio perfeito entre a duração da 
bateria e a precisão das informações.

Controle remoto
Solicite ações como um instantâneo da 
câmara (snapshot) ou para revisão e altere 
as definições remotamente.

Configurator 
Configure unidades em massa e 
remotamente, gere códigos QR para 
iniciar sessão rapidamente e solicite 
registros de dispositivos para diagnóstico 
sem a participação dos usuários.

Converse com os funcionários
Envie e receba diversos tipos de 
mensagens dos funcionários em terreno.

Adicione a funcionalidade de rastreamento por GPS a uma aplicação personalizada. Com 
a nossa biblioteca, obterá o componente já pronto, o que significa que não terá de gastar 
tempo nem dinheiro extra no desenvolvimento. O sofisticado protocolo de comunicação 
da Wialon ajuda a lançar as novas soluções mais rapidamente. Utilize a biblioteca para iOS, 
Android e qualquer outro dispositivo com suporte para aplicações Java.

O QUE HÁ MAIS?
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CONTROLE DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS
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Controle de transportes públicos com Wialon

Esta funcionalidade da Wialon foi concebida para controlar veículos em terreno. O serviço 
permite o planejamento da rota e o controle do desempenho, uma adequada distribuição 
dos veículos entre viagens e uma meticulosa gestão de cronogramas. Assegura também 
monitoramento em tempo real e relatórios detalhados das atividades da frota.

FUNCIONALIDADES

Gerenciar pontos de controle
Crie e importe pontos de controle 
distintos por tipo de veículo; utilize 
a pesquisa rápida e as descrições 
detalhadas.

Gestão de rotas
Gere rotas com cronogramas 
precisos, padrões de funcionamento 
individuais e unidades vinculadas.

Rastreamento online
Utilize cronogramas práticos, 
notificações rápidas e diversas opções 
de mapa para controlar chegadas 
tardias/antecipadas e desvios das rotas.

Viagens
Planifique as viagens com base 
nas rotas ativas com padrões de 
funcionamento e cronogramas.

O rastreamento de transportes públicos da Wialon apresenta funcionalidades de navegação 
intuitiva e uma interface simples, um prático cronograma e notificações de eventos para 
rastreamento online, sistema ACL (lista de controle de acesso) e API exclusiva (interface de 
programação da aplicação) para integração de software de terceiros e desenvolvimento 
personalizado.

O QUE HÁ MAIS?
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GESTÃO DE ENTREGAS COM 
WIALON
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Gestão de entregas com Wialon

Wialon permite a realização de uma vasta gama de tarefas no campo da logística e das 
entregas – planos de transporte, otimização de rota de entrega e controle de custos. 
O módulo para gestão de entregas locais compreende uma versão web para expedidores 
e uma app mobile para motoristas.

FUNCIONALIDADES

Encomendas
Crie encomendas com descrições 
detalhadas diretamente na interface 
ou importe-as de arquivos XLSX e CSV 
ou com a ajuda da API.

Planejamento da rota de entregas
Selecione as encomendas e os veículos e 
obtenha rotas preliminares com informações 
sobre a hora estimada de chegada e a 
quilometragem. Utilize os dados do Google 
Maps para obter informação sobre o 
endereço e percursos precisos.

Monitoramento do processo de entrega
Rastreie o processo de entrega em 
tempo real e responda a assuntos 
emergentes através de chamadas 
telefónicas ou falando com o motorista.

Relatórios e notificações
Obtenha análises de relatórios e comunique 
com seus clientes por notificações de email 
com o editor HTML integrado.

A versão web do módulo assegura uma eficiente gestão dos procedimentos operacionais: 
inserção do pedido, planeamento e distribuição, rotas com base no Google Maps e 
coordenação e monitoramento do processo de entrega.

A app para mobile foi concebida para os entregadores e os funcionários “móveis”.

O QUE HÁ MAIS?
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CONTROLE O COMPORTAMENTO 
DOS MOTORISTAS: AUMENTE A 
SEGURANÇA DA FROTA, REDUZA 
OS CUSTOS DE COMBUSTÍVEL 
E MELHORE A SEGURANÇA DA 
CARGA
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CONTROLE O COMPORTAMENTO DOS MOTORISTAS 

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS INDIVIDUAIS

A configuração flexível permite criar um modelo de avaliação da qualidade de direção 
personalizado com base nos critérios de infrações e coeficientes que podem ser definidos 
para cada veículo individualmente.

Cada infração adiciona pontos de penalização que podem ser utilizados como base para a 
classificação dos motoristas. Quanto menos pontos tiverem, mais elevada a classificação e a 
qualidade da sua direção.

Veja uma apresentação detalhada da qualidade da direção para cada veículo da frota 
num formato visual intuitivo. Terá acesso aos detalhes sobre as infrações com percursos e 
marcadores de eventos no mapa.

Avalie a qualidade da direção com base nas acelerações, frenagens, curvas, viragens, 
velocidade, direção imprudente ou critérios personalizados.

Classifique os seus motoristas com base nos pontos de penalização médios ou totais 
de todas as viagens.

Configure rapidamente o módulo com os critérios de infração predefinidos para 
automóveis, ônibus e caminhões.



gurtam.com  |  27  

CONTROLE DE MANUTENÇÃO 
DA FROTA COM WIALON 
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Controle de manutenção da frota com Wialon

FUNCIONALIDADES

A funcionalidade da Wialon para o controle de manutenção da frota foi concebida para 
controlar todos os tipos de trabalhos, revisões e gastos com peças de reposição, veículos 
e, mesmo, quilómetros feitos. Foi desenvolvida para quem deseja minimizar custos, evitar 
interrupções críticas e reduzir o tempo gasto nas oficinas.

Lista de unidades
Acesso a informação sobre quilometragem, 
tempo de funcionamento do motor, 
revisões e informações avançadas sobre 
cada unidade.

Intervalos
Criação automática de revisões, por tempo, 
quilometragem e tempo de funcionamento 
do motor para as unidades especificadas.

Revisões
Registro dos trabalhos no sistema: tipo, 
duração, peças de reposição, preços 
e resultados.

Relatórios
Análise das revisões realizadas por 
frotas, unidades e intervalos.

Analise o estado da frota – revisões em atraso, gastos financeiros e de tempo. Crie uma 
hierarquia de usuários e distribua as responsabilidades entre os funcionários, atribuindo 
direitos de acesso. Invista nos veículos com maior quilometragem, mas sem avarias e desista 
dos que avariam quase sem sair do parque.

Planifique o trabalho considerando os veículos que não estão funcionando ou que irão 
brevemente para revisão.

O QUE HÁ MAIS?
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RASTREAMENTO GPS PARA 
A AGRICULTURA
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Rastreamento GPS para a agricultura com 
a Wialon

Wialon permite controlar os trabalhos no campo com base em dados por telemetria. O 
módulo da plataforma para a agricultura fornece aos funcionários e gestores de empresas 
agrícolas informações precisas sobre os campos, os cultivos e os trabalhos realizados. Tendo 
estes dados à mão, os clientes podem planejar de maneira eficaz e melhorar os processos do 
agronegócio.

FUNCIONALIDADES:

Campos e cultivos
A importação e criação de campos. 
Controle de rotação de cultivos, catálogo 
de cultivos e histórico detalhado dos 
cultivos de cada campo.

Motoristas e veículos especiais.
Cálculos de consumo de combustível, 
velocidade, quilometragem para cada 
cultivo de campo, unidade, motorista.

Cultivos dos campos
Detecção de novos cultivos dos campos. 
Opções de editar e aprovar os cultivos 
antes de adicioná-los ao registro.

Relatórios
Fácil geração de relatórios por motorista, 
campo, operação ou unidade. Opção de 
importação de CSV.

Automate business processes and improve the effectiveness of the agricultural
organizations: integrate the Wialon agricultural module with any accounting or reporting 
system of the client’s enterprise through an API.

WHAT’S MORE?
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