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Fundada em 1955, a Fraley & Schilling, Inc. é uma das principais empresas de transporte por caminhão nos EUA. Sediada no Leste de 
Indiana, a empresa possui instalações por toda a metade leste dos EUA. Os valores essenciais da empresa de segurança, inovação e 
integridade a diferenciou da concorrência. Essa dedicação à inovação pode ser vista na tecnologia de última geração que a empresa 
implementa em sua frota.

“Quanto mais atualizados e conhecedores de tecnologia, melhor podemos 
acompanhar os produtos de nossos clientes”, disse John Kerwin, gerente de ativos da  
Fraley & Schilling. “Soluções de tecnologia atualizadas também garantem que nossas  
frotas estejam em conformidade com 
os regulamentos federais.” 

Para a Fraley & Schilling, uma autoproclamada “frota muito leve”, passar a usar logs 
eletrônicos tornou-se a meta muito antes de a Administração Federal para a Segurança 
no Transporte de Cargas ter anunciado sua decisão final, o Decreto do ELD. Assim que  
ficou aparente que o governo federal iria exigir o requisito de ELDs, a liderança da  
Fraley & Schilling determinou que a empresa saísse na frente e adotasse a tecnologia antes do prazo final.

“Queríamos que nossas frotas já estivessem em conformidade”, explicou Kerwin. “Ao implementar esta tecnologia antes  
da data final, nossos motoristas tiveram muito tempo para se acostumarem a utilizar a nova tecnologia.”
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Fraley & Schilling Implementa a Mais Recente Tecnologia de 
Gerenciamento de Frota Móvel para Aprimorar a Experiência 
do Motorista e Melhorar a Produtividade da Frota

Fatos Rápidos
 DESAFIOS

• Obter acesso a aplicativos em uma plataforma unificada

• Tecnologia antecessora com função e layout de  
teclado ineficiente

METAS 
• Uma única plataforma com acesso a aplicativos da 

Omnitracs e de terceiros
• Incentivar a aceitação da nova tecnologia pelos motoristas
• Melhorar a eficiência e a segurança

SOLUÇÃO
O IVG (Intelligent Vehicle Gateway) fornece uma plataforma uni-
ficada avançada para a entrega rápida, segura e eficiente  
de aplicativos de celular e informações de back-office.

 

BENEFÍCIOS
• Compacto para melhorar o espaço de  

armazenamento disponível
• Permite que motoristas usem dispositivos inteligentes  

para se conectar ao escritório
• Opções de voz permitem que o motorista mantenha  

as mãos no volante e os olhos na estrada
• Fácil instalação minimiza o tempo de inatividade do veículo
• Plataforma única que permite o acesso a aplicativos

RESULTADOS
• Todos os 50 motoristas preferiram o IVG às  

tecnologias anteriores
• O tamanho reduzido da unidade resultou em mais espaço 

de armazenamento para os motoristas
• Os motoristas se beneficiaram das operações simplificadas 

do teclado do IVG
• O acesso melhorado ao aplicativo permitiu que a empresa 

expandisse o uso para aplicativos que melhoram a 
qualidade de vida e a satisfação dos motoristas
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Excelência em Desempenho Garantiu uma Transição Tranquila
 

Apesar de a Fraley & Schilling já ter se impressionado com a Omnitracs e seus serviços durante os testes beta, a empresa testou 
brevemente o sistema de um concorrente por seis meses.

“A integração do concorrente não funcionou bem com nosso 
sistema”, declarou Kerwin. “Nossos motoristas estavam tendo problemas 
com o hardware, portanto, voltamos rapidamente ao que estava 
funcionando, que era a Omnitracs.”

Com seu histórico de sucesso com a Omnitracs, a Fraley & Schilling ficou 
animada para implementar o novo IVG (Intelligent Vehicle Gateway) da 
empresa em sua frota. O IVG é um único dispositivo móvel que oferece às 
frotas uma plataforma unificada avançada para a entrega rápida, segura e 
eficiente de aplicativos de celular e a troca de informações do back-office.

O teste beta inicial envolveu 50 motoristas, que receberam treinamento nas funcionalidades do IVG, com suporte da Omnitracs. 
De acordo com Kerwin, a Omnitracs forneceu um ótimo material com instruções para os motoristas da Fraley & Schilling. “Quando 
um motorista tinha um problema, a Omnitracs conseguia acompanhá-lo no processo e resolver rapidamente a questão”, afirmou 
Kerwin. Além disso, a Omnitracs realizou todo o processo de implementação, garantindo que a Fraley & Schilling não precisasse 
tirar seus motoristas da estrada para iniciar a configuração. 

Quando os dispositivos IVG já estavam instalados, a Omnitracs trabalhou diretamente com os motoristas para aprimorar o 
treinamento e obter feedback. Isso permitiu que a empresa atualizasse o sistema e desenvolvesse aplicativos para a Fraley & 
Schilling quase em tempo real. Isso resultou em aprovação maciça da solução IVG por seus motoristas.
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Funcionalidade do Teclado e Acesso a Aplicativos Aprimorados
 

Ao usar o IVG comparando-o com as tecnologias anteriores, os motoristas da Fraley & Schilling detectaram vários benefícios:

• Layout melhor
• Melhor funcionalidade do teclado
• Mais eficiência
• Acesso mais fácil aos aplicativos desejados
• Opções de mãos livres atualizadas
• Mais espaço de armazenamento

Todos os 50 motoristas que participaram do teste beta da Fraley & Schilling da unidade IVG da Omnitracs disseram que preferiram 
seu layout em comparação com as unidades anteriores e conseguiram fazer a transição com facilidade. Particularmente, eles 
preferiram as operações do teclado do IVG da Omnitracs. Com as tecnologias mais antigas, alternar entre digitar letras e números 
exigia que os motoristas pressionassem um botão. O teclado do IVG eliminou esse desafio, oferecendo operações  
mais simplificadas.

De acordo com Kerwin, os motoristas também acharam o IVG muito mais rápido. “É muito mais simples de operar”, ele disse.  
“É fácil ver os aplicativos que estão disponíveis no IVG.”

E, um benefício adicional, o IVG proporcionou aos motoristas da Fraley & Schilling a capacidade de realizar operações sem as mãos. 
Ao interagir com a plataforma, o recurso de comando de voz integrado do IVG interage com todos os aplicativos da Omnitracs 
e melhora a segurança permitindo que o motorista mantenha os olhos na estrada e as mãos no volante. Os motoristas também 
gostaram do maior espaço de armazenamento que conseguiram com o IVG.

Com as unidades mais antigas “não havia espaço nem para os componentes principais”, disse Kerwin. “Como nossos caminhões 
são leves, não há muito espaço de armazenamento, eles são bem básicos. Qualquer espaço adicional é um enorme benefício.”

Tecnologia de Ponta para Melhorar o Desempenho 
 

A empresa se beneficia desta implementação de ELD por meio das soluções de software de gerenciamento de frotas da 
Omnitracs há mais de sete anos, pois suas tecnologias de telemática de geração anterior tinha limitações. Quando a Omnitracs 
abordou a Fraley & Schilling para participar de um teste beta de uma nova unidade de hardware de telemática — o IVG (Intelligent 
Vehicle Gateway), a próxima geração de telemática veicular comercial — a Fraley & Schilling estava pronta. Na época, as soluções 
da transportadora eram mal projetadas e distribuídas, o acesso aos aplicativos necessários não era fácil e tinham teclados difíceis 
de operar.
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Saiba como é possível utilizar nossos  
aplicativos, plataformas e serviços para reduzir 
custos, aumentar a rentabilidade e manter-se 
competitivo. Acesse www.omnitracs.com  
e deixe-nos mostrar como você pode economizar 
tempo e dinheiro.

Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise preditiva para 
frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de software como serviço para ajudar 
mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de 1,5 milhão de ativos em mais de 70 países.  
A empresa foi pioneira no uso de telemática veicular comercial há 25 anos e hoje atua como uma potência em tecnologias 
inovadoras e intuitivas.  A Omnitracs transforma o setor de transporte por meio de tecnologia e ideias, com as melhores soluções 
da categoria para serviços de conformidade, segurança, produtividade, telemática e acompanhamento, TMSs (sistemas de 
gerenciamento de transporte), planejamento e entrega, dados e análises e profissionais.
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Suporte Excepcional Dá o Toque Final
 

A transição para o IVG foi tranquila para a Fraley & Schilling,  
em grande parte devido ao suporte que receberam da 
Omnitracs. “O suporte da Omnitracs foi simplesmente 
excepcional”, afirmou Kerwin. “É muito tranquilizador saber que,  
se precisarmos de algo, seremos atendidos rapidamente.” 

A equipe de suporte técnico da Omnitracs trabalha direto com os 
motoristas da empresa para garantir atenção e resolução rápida 
de qualquer situação. “A Omnitracs entra em contato diretamente 
com o motorista para resolver rapidamente o problema”, concluiu 
Kerwin. “É ótimo quando meus motoristas me ligam e dizem ‘já 
está OK, a Omnitracs resolveu o problema para mim.’ Ter esse 
suporte é essencial e tem sido ótimo.”
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