
• Análise e monitoramento em tempo real. 
Melhore o desempenho da sua frota, mantenha 
a carga em segurança em todos os momentos, 
certifique-se que os funcionários tenham uma direção 
responsável e economize dinheiro em manutenção. 

• Monitore o consumo de combustível em todo 
o tipo de veículos, geradores a gasóleo e estações 
de abastecimento.

• Segurança na direção. Utilize Wialon para criar 
um modelo de qualidade de direção abrangente 
e específico para a sua empresa. A análise é baseada 
em critérios predefinidos e personalizados e permite 
identificar motoristas imprudentes.

Gestão de frota

Com Wialon você tem controle total sobre a segurança 
da sua frota. A qualquer momento, você pode saber 
a localização dos veículos e a sua condição. Em caso 
de tentativa de furto, você recebe instantaneamente 
uma notificação de alarme para poder agir de forma 
adequada.

• Recuperação de veículos furtados. Em caso 
de furto do veículo, você poderá detectar a sua 
localização utilizando os dados de GPS/LBS no seu 
smartphone, tablet ou PC e rastreá-lo em tempo real.

• Utilize o desligamento remoto do motor para prevenir 
o furto do veículo e controlá-lo quando não estiver sendo 
utilizado.

• Seja o primeiro a responder. Entre em contato com 
os motoristas em caso de ativação do botão de pânico, 
perda de conexão, saída do limite geográfico, abertura 
de portas e outros sinais de emergência.

Segurança 
e proteção

Identifique qualquer tipo de irregularidade na utilização 
do combustível e controle todo o seu ciclo de distribuição, 
desde as estações de abastecimento, até os veículos 
e maquinaria.

• Dados FLS. Analise a variação do consumo 
de combustível em diferentes momentos.

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

• Leituras de dados do CAN-bus. Acesse os parâmetros 
de combustível através do CAN-bus dos seus veículos.

• Sistema de gestão de combustível. Detecte os mais 
complicados casos de furto de combustível, incluindo 
sub-abastecimento, fraudes com cartões, histórico 
de direção insuficiente, decantação, etc.

Controle 
de combustível 



A melhor plataforma 
de rastreamento GPS e IoT

Conceituada: 19 anos no mercado internacional 

Universal: perfeitamente integrada com mais
de 2700 tipos de hardware de GPS

Flexível: entrega como uma solução baseada 
em servidor e na nuvem onde é possível configurar 
cada parâmetro 

Assistência: assistência técnica 24/7 a mais
de 2400 parceiros a nível mundial 

Larga escala: 3,2 milhões de ativos rastreados 
em mais de 150 países 

Extra: funcionalidades específicas para o setor

Abrangente: mais de 300 parâmetros 
de monitoramento de controle e comunicação 
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Wialon reúne o rastreamento GPS e a videovigilância 
numa única plataforma, para que possa reduzir taxas 
de sinistralidade e melhorar a segurança nas vias.

• Utilize a reprodução de vídeo e o vídeo ao vivo 
para captar, observar e analisar quaisquer eventos 
importantes para tomar as decisões corretas para 
a sua empresa.

• Veja os vídeos dos relatórios ou solicite 
os vídeos armazenados: gravações precisas 
e imparciais permitem as análises de incidentes 
com detalhes precisos.

• Configure facilmente os seus dispositivos para 
u m início rápido.

• Trabalhe com dispositivos suportados pelo 
sistema CMSv6 sem necessidade de integrá-los 
diretamente em Wialon.

Videovigilância
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