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Plataforma de Rastreamento – Tela inicial 

A tela inicial é sempre configurada de modo a apresentar o Logo DO CLIENTE. 

 

O Login de acesso ao sistema será exclusivo do cliente. 

No primeiro acesso realizado, será solicitada a alteração da senha. 

Há uma sequência para o cadastramento no Sistema: 

1)-Em primeiro lugar, deve ser cadastrado o cliente, com os dados solicitados. 

2)-Cadastrado o cliente, deve-se cadastrar o seu veículo. Para isso deverá ter em mãos os dados do 

veículo, o IMEI do rastreador e o número do chip que será utilizado, o qual deverá estar 

desbloqueado  e com créditos. 

Após esse procedimento o veículo já estará disponível para rastreamento. 

Quando o cliente for cadastrado, o seu login de acesso será sempre o CPF ou CNPJ (só os números). 

Sua senha inicial será sempre 12345 e deverá ser alterada no primeiro acesso. 

Observar sempre no Mapa de rastreamento: 

-Carrinho Vermelho: Veículo desligado 

-Carrinho Verde: Veículo ligado 

-Carrinho Amarelo: Veículo sem transmissão há mais de 8 horas, por falta de crédito ou por estar em 

local sem sinal de celular. 
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Tela inicial de Administração do Sistema   

 

 

A primeira tela apresentada pelo sistema apresenta um resumo das informações de transmissão dos 

veículos monitorados, para efeito de acompanhamento. 

No menu de acesso, na parte superior da tela, são apresentadas as funcionalidades disponíveis ao 

administrador: 
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Monitoramento: 

Monitor de eventos: apresenta todos os eventos for da normalidade que sejam transmitidos pelos 

veículos, indicando o seu grau de severidade. 

 

 

Mapa: Ao se escolher essa funcionalidade, é exibido um menu para seleção da visão que se deseja 

obter no mapa: 

-Acesso por cliente: Deve-se informar o nome ou parte do nome do cliente cujos veículos serão 

exibidos no mapa; 

-Acesso por localidade: Informa-se a localidade onde se encontram os veículos a serem 

apresentados no mapa. 

-Acesso por Placa do Veículo. 
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Aproximando-se o mapa, os veículos monitorados passam a ser visualizados individualmente. 

Clicando-se sobre a identificação do veículo na lista da esquerda, obtem-se os detalhes de 

rastreamento na faixa direita da tela. O mesmo ocorre se for clicado sobre a figura do veículo no 

mapa. 

 

Caso o administrador queira obter a localização em detalhes, poderá ainda fazer a seleção de 

Estado, Cidade ou ainda pelo Bairro. 
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Monitoramento: 

A tela de monitoramento de veículo (exibida anteriormente) exibe todos os detalhes de localização, 

e caso o veículo esteja em movimento é ainda apresentada a sua velocidade atual.  

Na mesma tela, pode-se visualizar uma foto do local disponibilizada pelo Google Maps, clicando-se 

sobre o símbolo: 

 

 Caso haja foto disponível, ela será apresentada: 

 

 

Clicando-se novamente sobre o mesmo símbolo, a imagem retornará para o mapa. 
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Bloqueio e Desbloqueio de Veículos: 

Caso o administrador queira Bloquear ou Desbloquear o veículo, deverá clicar sobre o símbolo: 

 

Serão apresentadas opções para Bloqueio com ou sem sirene ou caso o veículo já esteja 

bloqueado, será apresentada a opção de desbloqueá-lo. 

O bloqueio e desbloqueio do veículo funcionará apenas com o veículo ligado. 

Esse bloqueio, para efeito de segurança, é realizado gradativamente, evitando que o veículo pare 

repentinamente, o que poderia causar colisão traseira. 

 

 

O Bloqueio do veiculo depende do rastreador utilizado. O equipamento deverá ter disponível a 

opção de bloqueio para realizar essa função.  
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Relatório de percurso: 

Devem ser informados os dados para geração de relatório: Placa, data e horário inicial e final. 

Opcionalmente o relatório pode englobar os dados de toda a frota e ser criado em PDF. 
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Cadastros: 

Auxiliares: São os cadastros que serão utilizados nos processos de cadastramento de clientes e 

veículos. 

Montadoras: Cadastro de montadoras 

Deve-se cadastrar o Nome da Montadora e a respectiva Logomarca. 

Para se incluir uma nova montadora, deve clicar em Incluir. 

Tipos de veículos: Informa-se o tipo e o logo do veículo a ser apresentado no mapa de 

rastreamento. 

Modelos: 

Define o modelo de veículo em cada montadora. 

Operadoras de telefonia móvel: 

Cadastro das operadoras de celular 

 Cadastro de Clientes: 

 

Devem ser informados os dados solicitados na tela, para pessoa Física (CPF) ou jurídica (CNPJ). 

Ao se optar pela opção Salvar, será apresentada a opção de cadastramento dos veículos desse 

cliente. 

Poderão ser cadastrados um ou mais veículos para um mesmo cliente. 
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Cadastro de Veículos: 

Deve-se observar o cadastramento de todas as informações obrigatórias solicitadas pelo sistema. Ao 

escolher a opção Salvar, serão informados os campos que eventualmente estejam faltando. 
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Administração: 

Perfil: 

Deverão ser definidos os perfis dos usuários do Sistema, definindo se serão administradores, 

auxiliares de manutenção, operadores de rastreamento, etc. Essa informação, juntamente com a 

Configuração de acessos, definirá o que cada usuário do sistema poderá executar. 

Usuário: 

Ao se cadastrar um usuário, devem ser definidos: O seu nome, o login de acesso a ser utilizado por 

ele, deve ser selecionado o seu perfil, a qual regional pertence, se trata-se de administrador ou 

usuário comum e se estará ativo ou não. 

Configurar acessos: 

É por meio deste cadastro que serão definidas as funcionalidades que cada perfil de usuário poderá 

executar no sistema. 

Deve-se observar que caso sejam alteradas essas especificações para um determinado perfil, todos 

os usuários que tiverem esse perfil passarão a ter acesso Às mesmas funcionalidades. 
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Problemas: 

-Dados do veículo não aparecem no rastreamento:  

  Causa provável: Veículo não cadastrado ou cadastrado com IMEI errado, ou ainda sem créditos no 

chip. 

-Dados do veículo não estão atualizados no sistema: 

  Causa provável: Chip sem crédito, local sem sinal, antena de GPS desconectada ou colocada em 

local indevido. 

-Comando de Bloqueio ou Desbloqueio não realizado: 

Caso o veículo esteja desligado, o recebimento de comandos se dá em intervalo de tempos maiores. 

Sendo assim, o comando de bloqueio demorará para ser aceito pelo bloqueador. No entanto, 

quando o veículo for ligado, o comando de bloqueio será imediatamente executado. 

Sobre a instalação do equipamento: 

-O rastreador deve ser instalado sempre em local de difícil acesso, a salvo de humidade. 

-Para equipamentos com antenas internas, observar sempre a posição correta de fixação do 

rastreador determinada pelo fabricante. 

-Para equipamentos com antena externa, a de  GSM (recepção e transmissão de dados via celular) 

deve ser instalada em local que facilite o acesso ao sinal. Em automóveis, geralmente é instalada sob 

a borracha da porta do motorista, na parte superior. Em motos pode ser instalada sob o banco, sem 

problema. 

-A antena de GPS é fundamental para que a localização do veículo seja transmitida com fidelidade e 

qualidade. Sendo assim, o ideal é que seja instalada dentro do painel, abaixo do parabrisa dianteiro. 

Em motos pode ser instalada debaixo do banco. O ideal é que a antena GPS não esteja abaixo de 

superfície metálica, o que pode bloquear a captura dos dados de localização. 

-Antes de instalar o rastreador, deverá ser disponibilizado e inserido no aparelho um chip de celular 

de qualquer operadora, pré ou pós pago, com créditos disponíveis. 
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Configuração do rastreador para a plataforma de rastreamento: 

Para que os rastreadores utilizados possam transmitir para a sua plataforma, consulte o 

manual do equipamento e configure o IP e porta a serem utilizados, conforme segue: 

IP=200.98.150.143 

A porta, vai depender da marca do aparelho: 

Rastreador SACNET, Wtrack e Carcell: porta 2020 

Rastreador Suntech: Porta 2022 

Rastreador TK, Coban, GT06: Porta 2021 

Rastreador E3: Porta 2023 
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