SPOT CORPORATIVO

Os aparelhos SPOT oferecem tecnologia satelital confiável e acessível
para serviços de rastreamento e compartilhamento de localizações, envio
de mensagens e função S.O.S. para centenas de milhares de usuários ao
redor do mundo.

SPOT TRACE

™

RASTREIE QUALQUER COISA. A QUALQUER HORA. EM QUALQUER LUGAR.®
O SPOT Trace é um dispositivo de rastreamento antifurto que oferece serviço
de localização GPS e monitoramento de movimento, independente de sinal
celular, Wi-Fi ou rádio.
A SPOT oferece modelo de fácil integração, acessórios, alta margem com
condições flexíveis e ações de marketing agressivas.
TAMANHO REAL

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS E MAPEAMENTO
Nossos serviços de gerenciamento de dados e mapeamento fornecem
monitoramento e gerenciamento automatizados com atualizações quase em
tempo real, dando a você visibilidade de toda a operação. Mantenha e sustente
a eficiência operacional enquanto fortalece e automatiza os processos internos
para o crescimento contínuo dos negócios com o uso dos serviços SPOT My
Globalstar ou Mapeamento SPOT.
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Rastreio ao vivo e histórico
Relatórios
Alertas

•
•

Cerca Virtual
Agrupamento

CARACTERÍSTICAS
• Monitore seus ativos e receba mensagens de e-mail/SMS quando
movi mento for detectado
• Tecnologia satelital permite que o SPOT TRACE funcione além da
cober tura celular tradicional
• Acompanhe online a localização e deslocamento do seu ativo online
• Selecione entre intervalos de 2½, 5, 10, 30, ou 60 minutos (basea
do no plano de serviço contratado)
• Compacto e de fácil instalação (opções: suporte plástico 		
parafusável, fita industrial dupla-face, fita adesiva emborrachada,
fita adesiva com velcro).

DESIGN VERSÁTIL
• O design compacto e discreto permite que o dispositivo se
integre perfeitamente ao objeto
• Produzido com materiais duráveis e resistentes
• Leve e portátil
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SPOT TRACE
OPÇÕES DE MONTAGEM INCLUÍDAS
• Suporte plástico parafusável
• Fita industrial dupla-face
• Fita adesiva emborrachada
• Fita adesiva com velcro

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO
• 4 pilhas AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) - INCLUÍDAS
• 4 pilhas AAA Energizer® NiMH recarregáveis (NH12) VENDIDO SEPARADAMENTE
• Cabo de alimentação 5v USB (não resistente à água) - INCLUÍDO
• Cabo de alimentação à prova d’água USB - VENDIDO
SEPARADAMENTE

ESPECIFICAÇÕES
COMPRIMENTO: 5,13 cm
LARGURA: 6,83 cm
ESPESSURA: 2,14 cm
PESO: 87,9 g
TEMPERATURA OPERACIONAL: -30° C a +60° C
ALTITUDE OPERACIONAL: -100 m a +6500 m
CLASSIFICAÇÃO DE UMIDADE: MIL-STD-810F,método 507,3, cond.
95 % a 100 %
CLASSIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO: Por SAE J1455
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IPX7 (1m por até 30 minutos)

PLANOS DE SERVIÇO

FAMÍLIA DE PRODUTOS SPOT

SPOT X™

com tecnologia Bluetooth

®

COMUNICADOR SATELITAL
BIDIRECIONAL

Detalhes adicionais dos planos de serviço
-Taxas extras podem ser cobradas por mensagens internacionais.
-Todos os planos de serviço tem renovação automática no final do contrato.
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SPOT GEN4™

MENSAGEIRO GPS SATELITAL

