CONNECTING THE WORLD’S ASSETS

DISTRIBUIDOR

DE VALOR AGREGADO
TORNE-SE PARCEIRO PARA
POTENCIALIZAR SUAS SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS DE IOT
A ORBCOMM permite a entrega de soluções industriais de
IoT para revendedores de valor agregado e integradores
de sistemas. Contando com mais de 25 anos no mercado,
nossa tecnologia permite diversificar seu portfólio para
entrar nos mercados de IoT existentes e emergentes.
Aceleramos seu tempo de comercialização e seu caminho
para receitas, graças à nossa oferta de tecnologia,
ferramentas, aplicativos, serviços profissionais e suporte,
que eliminam a complexidade do desenvolvimento de
soluções industriais de IoT.

C O N E C T I V I D A D E D E M U LT I R R E D E

• SOLUÇÕES DE HARDWARE

• APLICATIVOS IoT

A oportunidade
Até 2025, a Internet das Coisas (IoT) terá um potencial
impacto econômico total de até 11,1 bilhões de dólares
por ano em todo o mundo. A IoT dos consumidores
fará parte disso, mas mais de dois terços do valor irão
para aplicativos B2B. A IoT será a maior fonte de valor
para todas las tecnologias disruptivas, em comparação
com a Internet móvel, a automação do trabalho e o
conhecimento, a computação em nuvem e
a robótica avançada.

Aplicações de terminais: Nossos aplicativos são
executados em nossos terminais para fornecer os
componentes básicos da sua solução de IoT industrial.
Temos quase uma dúzia de aplicativos de terminal
projetados para reduzir o tempo e o custo para
desenvolver sua solução. Por exemplo, temos aplicativos
de terminais que executam as seguintes funções:

Acelerar a introdução no mercado

Nossos especialistas trabalham com você para entender
seus desafios comerciais e técnicos para ajudá-lo a definir
e implementar a melhor solução possível e, assim, facilitar
seu sucesso na entrega de soluções industriais de IoT.

• Eles fornecem relatórios baseados em eventos
para rastrear a localização, o status do veículo e o
Nós ajudamos você a ter sucesso
monitoramento do comportamento do motorista.
Na ORBCOMM,© permitimos que você crie as soluções
• Eles monitoram e controlam ativos industriais remotos
industriais de IoT que seus clientes estão procurando.
e interconectam com equipamentos SCADA.
Nossa tecnologia avançada está mudando as regras do
• Acelerar o desenvolvimento da navegação, expedição
jogo: oferecemos todos os serviços inovadores que você
e funções de comunicação no veículo que utiliza
precisa para atender qualquer mercado em que você tenha
dispositivos Garmin.
uma oportunidade.
Você pode usar nossos aplicativos de terminal como são
De hardware a redes, software e serviços profissionais,
fornecidos ou você pode personalizá-los para atender às
simplificamos a criação de suas soluções para ajudá-lo
suas necessidades. De qualquer forma, eles representam
a chegar ao mercado mais rapidamente.
simplesmente outra maneira de reduzir o tempo de
desenvolvimento de sua solução e ajudá-lo a acelerar o
O fundamental
tempo de lançamento no mercado.
A ORBCOMM fornece a base para qualquer solução
industrial de IoT. Nossos terminais e modems poderosos,
Serviços profissionais: Para esses desafios técnicos
robustos e econômicos permitem rastrear, monitorar e
complexos, nossa equipe de engenheiros de aplicação de
controlar ativos nas áreas mais remotas do mundo, com
campo (FAE, nas siglas em inglês) altamente qualificados
uma cobertura global por meio de várias redes de satélite
está pronta para ajudá-lo. Eles desenvolveram aplicativos
e celular.
em nossos terminais por muitos anos e superaram os
desafios técnicos que muitos parceiros consideravam
Essa combinação de dispositivos e redes permite que
intransponíveis. Nossos FAEs podem fornecer serviços tão
você resolva com flexibilidade vários desafios de negócios variados quanto os detalhes dos requisitos do cliente, a
e, assim, aumentar seu mercado-alvo. Isso é apenas um
assessoria em sistemas ou aplicativos e o suporte
começo. Nossa oferta integral vai muito além para permitir na aprovação regulatória, até o desenvolvimento de
que você realmente tenha sucesso.
software personalizado.

Kit de desenvolvimento: Nossos kits de desenvolvimento
incluem tudo o que você precisa para desenvolver e
testar sua solução. Os kits incluem um terminal de
desenvolvimento, um pacote de software, modem
Bluetooth, cabos, tempo de comunicação e um guia de
início rápido. O pacote de software inclui um ambiente de
desenvolvimento integral para desenvolver sua solução
e um código de amostra, para dar a você uma vantagem
inicial na codificação de seu próprio aplicativo de terminal.

Suporte gratuito quando e como você precisar

Nossa equipe de suporte está à sua disposição. Temos
escritórios em 10 países em todo o mundo, falamos 7
idiomas e estamos abertos 24 horas por dia para atender
suas chamadas.

Para obter informações básicas, nosso portal de suporte
lhe dá acesso a informações administrativas, treinamento,
documentação, software e utilitários para testes e solução
de problemas de sua aplicação.
Para responder a perguntas ou resolver problemas mais
complexos, nossa equipe de suporte está aqui para
fornecer todas as informações que você precisa para ter
sucesso, incluindo os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•

Pedidos e faturamento
Provisionamento e comissionamento
Resolução de problemas
Suporte de software de aplicativo e de LUA
Suporte de desenvolvimento de back-end
Suporte de gateway via satélite

Mercados

Nestes cinco mercados, nossos parceiros foram muito
bem-sucedidos.
Transporte: O mercado de transporte é incrivelmente
diversificado no mundo. Cada mercado tem requisitos
específicos para rastrear, gerenciar, controlar e proteger
as frotas, seja elas terrestres, ferroviárias ou marítimas.
Recursos naturais: À medida que evolui a maneira
como produzimos e consumimos energia, aumenta a
necessidade de soluções inteligentes para a indústria

de energia, que monitorem, administrem e controlem
remotamente a infraestrutura crítica de óleo e gás e
serviços públicos.
Máquinas pesadas: Com máquinas cujo custo excede um
milhão de dólares, as empresas de locação e construção
precisam gerenciar suas frotas efetivamente, para
aumentar a utilização, reduzir os custos operacionais e
aumentar a vida útil das máquinas.
Indústria marítima: Combinando a necessidade
de segurança no mar aberto e os regulamentos
governamentais do setor pesqueiro, há uma demanda
crescente por soluções personalizadas para o
mercado marítimo.
Agricultura: Experimentamos um crescimento
significativo na agricultura inteligente, onde os agricultores
e as agroindústrias buscam maximizar sua produtividade,
aumentar a sustentabilidade e controlar os custos ao
mesmo tempo.

Por que a ORBCOMM?

Temos mais de 400 VAR (Value Added Reseller,
distribuidores de valor agregado) e parceiros em todo o
mundo, e estastes são as pessoas e organizações que
levam nossa tecnologia para o próximo nível. Chegar
ao mercado através de nossos distribuidores de valor
agregado (VAR) e parceiros são, de longe, a melhor

Gerenciamento de frotas
Problema: Uma empresa de produção industrial queria
garantir que o pessoal viajasse com segurança entre
suas instalações.
Solução: Nosso parceiro, Machinestalk, desenvolveu
uma solução de gerenciamento de frota que
combinava um terminal de modo dual ORBCOMM,
com sensores integrados nos cintos de segurança e
um imobilizador.
ORBCOMM: Trabalhamos com a Machinestalk para
entender completamente os requisitos do cliente e
fornecer recursos de desenvolvimento e garantia de
qualidade para projetar, codificar e testar o software
de terminal.
O uso de nosso aplicativo AVL economizou meses de
tempo de desenvolvimento e ajudou a Machinestalk
a cumprir um cronograma apertado. Como a
Machinestalk pretendia vender essa solução para
vários clientes, nos certificamos de que o software
de terminal fosse flexível o suficiente para lidar com
diferentes requisitos, com apenas algumas alterações
na configuração.

Também fornecemos suporte no local para o teste,
auxiliamos na certificação regulatória e possibilitamos
a continuidade do produto e suporte durante todo o
ciclo de vida.
Resultado: A solução da Machinestalk melhorou
significativamente a segurança dos motoristas.
Ao trabalhar em conjunto com a ORBCOMM, eles
conseguiram reduzir o tempo de comercialização
e fornecer uma solução flexível e configurável que
atendesse às necessidades atuais e futuras
do cliente.
“Os engenheiros de aplicação de campo da
ORBCOMM nos ajudaram a cumprir os prazos
apertados dos clientes e exceder às expectativas,
trabalhando em estreita colaboração conosco e nos
permitindo alavancar sua experiência técnica”
Nawaaf AlShalani, CEO do Grupo, Machinestalk

maneira de abordar as soluções personalizadas que
os clientes finais solicitam e de introduzi-las nos
mercados mundiais.

tecnologia, o melhor suporte e os melhores recursos
para ajudá-lo a atender e exceder as expectativas de
seus clientes.

Hoje, a ORBCOMM é líder no setor de Internet das Coisas.
Nossos 2,4 milhões de assinantes são um testemunho do
número de parceiros que confiaram em nós para ajudar
no crescimento de suas empresas.

A ORBCOMM possui solidez financeira, funcionários
e uma profunda experiência técnica e comercial para
garantir a seus clientes que, independentemente do
tamanho ou complexidade da oportunidade, juntos
podemos entregar a solução a tempo e exceder
às expectativas.

Nossos engenheiros, recursos técnicos e equipe de
atendimento ao cliente apoiam nossa oferta da melhor

Estudos de casos de clientes: Monitoramento de culturas
Problema: Uma empresa agrícola desejava maximizar
o valor de sua colheita de soja com vendas, quando
as condições do mercado fossem mais favoráveis.
Isso exigia que o grão fosse armazenado em grandes
sacas de silo, que deveriam ser monitorados em
termos de temperatura, umidade e níveis de CO2 para
garantir sua qualidade.
Solução: Nossa parceira, a Wiagro, desenvolveu uma
solução de gerenciamento de culturas que combinava
um terminal satelital da ORBCOMM com sensores de
temperatura, umidade e gás CO2, um painel solar e
um microcontrolador, tudo integrado com software de
back-end. A comunicação via satélite era crítica, já que
não havia serviço de celular onde a solução
foi implementada.
ORBCOMM: A ORBCOMM trabalhou com a Wiagro
para entender os requisitos do cliente, desenvolveu
o software de terminal, trabalhou na integração
com componentes de terceiros e contribuiu para a
verificação geral da solução. A solução informava
sobre a temperatura, umidade e níveis de CO2 uma
vez por dia, a menos que houvesse condições de erro
Se um movimento fosse detectado, um alarme seria
enviado para indicar a possibilidade de roubo da saca
de armazenamento.

Resultado: A Wiagro aproveitou os engenheiros
de aplicação de campo (FAE) da ORBCOMM para
entender completamente os requisitos dos clientes
e desenvolver um software de terminal que otimiza
os recursos de hardware. O software de terminal
minimizou a transmissão de dados, o que reduziu os
custos de conexão satelital e gerou a confiabilidade
ideal da solução. Ao usar os FAE da ORBCOMM, a
Wiagro mantém os custos baixos, pois minimiza
os requisitos internos do pessoal e reduz o tempo
de acesso ao mercado. O cliente pôde controlar
remotamente sua colheita armazenada de forma
econômica, sem visitas de alto custo ao local e
sabendo que a colheita estava em ótimas condições
e pronta para venda.
‘A tecnologia da ORBCOMM, combinada com
a experiência dos engenheiros de aplicação
de campo, nos ajudou a fornecer uma solução
oportuna que excedeu às expectativas do cliente’
Martin Cordasco, Diretor da Empresa, Wiagro

Visite www.orbcomm.com/es/industries/natural-resources para ver como os VARs estão
usando nossa tecnologia atual para melhorar seus negócios ou entre em contato com
sales@orbcomm.com para obter mais informações.

ORBCOMM é uma empresa líder global e inovadora no setor industrial Internet das Coisas (IoT), fornecendo soluções que conectam
as empresas a seus ativos para proporcionar uma maior visibilidade e eficiência operacional. A empresa oferece um amplo conjunto de soluções de
controle e monitoramento de ativos, incluindo conectividade ininterrupta por satélite e celular, hardware exclusivo e aplicativos eficazes, tudo apoiado
por um suporte ao cliente de ponta a ponta, desde a instalação até à implantação e o serviço de atendimento ao cliente. A ORBCOMM tem uma base
de clientes diversificada incluindo OEMs principais, clientes de soluções e parceiros de canal abrangendo transporte, cadeia de fornecimento,
armazenamento e inventário, equipamento pesado, marítimo, recursos naturais, e governamentais. Para obter mais informações, veja
www.orbcomm.com.
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