
MSI SAT Rastreadores MSI SAT Rastreadores MSI SAT Rastreadores MSI SAT Rastreadores 

veículo passeioveículo passeioveículo passeioveículo passeio



Quem SomosQuem Somos

��Criada em 2002 em Porto AlegreCriada em 2002 em Porto Alegre\\RS .RS .

��Pioneira em sistemas  de telemetria com gráficos e performance Pioneira em sistemas  de telemetria com gráficos e performance 

por condutor.por condutor.por condutor.por condutor.

��Vanguarda e Vanguarda e knowknow--howhow em acompanhamento de veículos.em acompanhamento de veículos.

��Trabalhamos com customização baseada nas necessidades dos Trabalhamos com customização baseada nas necessidades dos 

nossos clientes.     nossos clientes.     



Rastreamento e segurançaRastreamento e segurança

•• Acesso rápido via WEBAcesso rápido via WEB

•• 3 opções de visualização on3 opções de visualização on--lineline

•• Visualização dos veículos em mapas digitalizados e no Google Visualização dos veículos em mapas digitalizados e no Google 

EarthEarthEarthEarth

•• Módulo de atuação: bloqueio temporizado, acionamento de Módulo de atuação: bloqueio temporizado, acionamento de 

sirenes, programação da memória embarcada (funcionamento offsirenes, programação da memória embarcada (funcionamento off--

line) do rastreador, programação dos eventos de telemetria, line) do rastreador, programação dos eventos de telemetria, 

autodiagnósticoautodiagnóstico

•• Proteção antiProteção anti--sabotagemsabotagem

•• Históricos completos permanentesHistóricos completos permanentes

•• Cadastro de veículos, motoristas e usuáriosCadastro de veículos, motoristas e usuários



RoteirizaçãoRoteirização

• Cercas eletrônicasCercas eletrônicas

•• Pontos de interesse inteligentes (relacionados)Pontos de interesse inteligentes (relacionados)

•• Cadastro de endereços (alvos) feito remotamenteCadastro de endereços (alvos) feito remotamente

•• Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)•• Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)Aviso instantâneo quando veículo chega no alvo (cliente)

•• Disponibilização de localização para clientesDisponibilização de localização para clientes

•• Indicação dos principais tempos e locais de paradaIndicação dos principais tempos e locais de parada

•• Indicação do percurso resumido do dia ou de qualquer outra Indicação do percurso resumido do dia ou de qualquer outra 
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