CONECTANDO OS ATIVOS MUNDI AIS

SEGURANÇA DO

MOTORISTA E GERENCIAMENTO DA FROTA
SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE
As soluções de gerenciamento da frota da ORBCOMM ajudam
a manter a segurança dos motoristas ao monitorar seu
comportamento e alertar sobre ações que possam comprometer
sua segurança e daqueles à sua volta. Além disso, com acesso aos
dados e status da frota em tempo real, os gestores de frota podem
executar operações mais eficientes e melhorar a produtividade do
motorista. Precisa estar em conformidade com as políticas federais,
estaduais ou corporativas? As soluções de gerenciamento de frota
da ORBCOMM fornecem um conjunto abrangente de ferramentas
para atender às necessidades de frota de todos os tamanhos.

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

Melhora a segurança, reduz os custos e
garante a conformidade com o gerenciamento
inteligente da frota
Segurança

Com um aumento esperado de 20% no número de
caminhões na estrada nos próximos anos, o aumento
da segurança e a redução do risco é prioridade para os
proprietários de frotas. A nossa tecnologia comprovada
de coaching verbal na cabine tem ajudado os clientes a
obterem uma redução de 90% em acidentes, 89%
na condução agressiva, 85% nas violações de
velocidade e um aumento de 88% no uso do
cinto de segurança.

Botão de pânico: Os motoristas em apuros ou em uma
emergência podem fazer uma chamada com um toque
de um botão.
Cartões de pontos: Os cartões de pontos do
motorista e da frota premiam os motoristas com bons
registros e identificam aqueles que precisam de um
treinamento adicional.

Coaching do motorista: Nossa tecnologia de
coaching verbal na cabine conversa com os
motoristas, avisando quando eles excedem
a velocidade ou quando praticam condução
agressiva ajudando-os a desenvolver melhores
hábitos de condução ao longo do tempo.
Alertas do uso do cinto de segurança: As
soluções de gerenciamento de frota da
ORBCOMM monitoram o uso do cinto de
segurança e alertam os motoristas e gestores
quando eles não são usados.
Excesso de velocidade: Nossa funcionalidade
Velocidade na rua — exclusividade no setor —
informa aos motoristas quando eles excedem
o limite de velocidade em qualquer estrada
para melhorar a segurança e a evitar multas.
Detecção de colisão: A solução detecta
automaticamente acidentes e capotamentos,
fazendo notificações instantâneas para os
gestores via telefone, mensagem de texto ou
e-mail, e coletando dados do veículo antes,
durante e após uma colisão para permitir a
reconstituição do acidente.

Painel de controle do gestor de frota com uma visão geral do desempenho
da frota

Mais de 32.000 pessoas
morrem a cada ano em
acidentes automobilísticos que
custam à sociedade mais de
US$ 200 bilhões.
Eficiência

Frear e acelerar: O coaching verbal na cabine alerta os
motoristas sobre freadas e acelerações bruscas para ajudar
a melhorar a segurança e minimizar o uso e desgaste do
veículo e otimizar a economia de combustível. Ao eliminar
as freadas e acelerações bruscas, os motoristas podem
melhorar as milhas por galão em até 15%.
Ociosidade: Uma hora de tempo ocioso representa 80
milhas de uso e desgaste do motor e aproximadamente
três galões de combustível. Desligar o motor economiza
combustível e reduz as emissões de carbono. O
monitoramento e os alertas de ociosidade permitem que os
gestores rastreiem o motorista ocioso e disparem alertas
que lembrem os motoristas de desligar os veículos.
Excesso de velocidade: Os veículos conservam mais
combustível quando viajam a 90 quilômetros/h. Manter-se
no limite de velocidade é
vital para a eficiência do
combustível. Os alertas e a
funcionalidade velocidade
na rua notificam os
motoristas que excederam
a velocidade para
incentivá-los a manter-se
dentro dos limites.

Conformidade

estão dentro ou fora de um veículo, alterar o status de
serviço, acompanhar o status de condução, verificar os
quilômetros percorridos e muito mais.
Conformidade de ociosidade: Leis estaduais e federais,
que colocam restrições à ociosidade, foram implantadas
para reduzir os efeitos negativos no meio ambiente. Com
o monitoramento e os alertas para ociosidade, os gestores
são capazes de identificar os motoristas que não estão
cumprindo com as políticas corporativas, estaduais ou
federais para minimizar violações de ociosidade.

A tecnologia de coaching verbal na
cabine da ORBCOMM tem ajudado
os clientes a obterem uma redução
de 90% nos acidentes.
IFTA:A solução abrangente da ORBCOMM rastreia
automaticamente os cruzamentos do estado e calcula
a quantidade adequada de impostos para os galões
consumidos em comparação aos galões adquiridos de
acordo com a Automatização de Relatórios Fiscais IFTA.
CSA: Nosso sistema monitora o comportamento dos
motoristas avaliados como parte do programa de

Dispositivo de registro
eletrônico (ELDs;
Electronic Logging
Devices): Nossa interface
em cabine contém um
conjunto abrangente de
ferramentas para ajudar
os motoristas a
acompanhar e registrar as
horas de serviço (HOS)
por meio de um
diário eletrônico para
permanecerem dentro
da lei. Os motoristas podem
Connect App – Painel de Controle das HOS do Motorista
registrar rapidamente se

responsabilização, segurança, conformidade do FMCSA.
Esses comportamentos incluem condução perigosa,
conformidade com as horas de serviço, indicador de colisão
e muito mais.
Inspeção do veículo: Nossa solução integra os Relatórios
de Inspeção do Motorista/Veículo (DVIR) eletrônicos de
acordo com os regulamentos de segurança federais dos

Estados Unidos e Canadá para ajudar as frotas comerciais
em conformidade com os requisitos de inspeção de
veículos pré-/pós viagem. O sistema lembra os motoristas a
completar as inspeções de segurança e notifica a
gerência caso os motoristas não as cumpra. As frotas
podem criar listas de inspeção personalizada com base em
requisitos individuais.

Visualização ao vivo das frotas para o gestor de frota com o status do veículo codificado por cores

Com uma das ofertas mais completas do setor, a ORBCOMM tem os produtos e serviços
certos para fornecer uma solução abrangente que é perfeita para você. Para saber mais
sobre como podemos ajudá-lo a melhorar a segurança do motorista, ter visibilidade total da
frota e ficar em conformidade com os regulamentos, acesse www.orbcomm.com.

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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