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Solução Econômica para Acompanhar seus Reboques e Manter sua 
Carga em Segurança o Tempo Todos

Omnitracs 
Trailer Tracks 150 (TT150)

Falta de visibilidade da localização e status de reboques, perda de reboques e cargas, subutilização de reboques e tempo e 
combustível desperdiçados na busca por reboques — esses são alguns dois muitos desafios que frotas enfrentam sem informações 
oportunas e precisas sobre a posição de reboques. A Trailer Tracks 150 é uma solução econômica que fornece informações de 
localização de reboques quase em tempo real para aumentar sua eficiência operacional e rentabilidade melhorando a visibilidade 
dos ativos.

Aproveite seu Investimento na Plataforma Omnitracs com Nossa Solução de Acompanhamento  
de Baixo Custo
Não há necessidade de aprender a usar uma nova interface do usuário ou ter login diferente com a Trailer Tracks 150, pois ela 
é totalmente integrada à linha de produtos da Omnitracs.  Nossa instalação autoadesiva fácil e rápida garante que sua frota 
permaneça na estrada, gerando receita.  

Recursos
• Relatório de localização nos EUA, Canadá e México
• Integração ao pacote de serviços da Omnitracs
• Relatórios configuráveis, incluindo alertas automatizados
• Relatório de LIGA/DESLIGA motor
• Inventário de reboques por ponto de referência
• Atualizações de firmware OTA (over-the-air)
• Capacidades de cerca geográfica
• Fácil instalação autoadesiva
• Relatórios de quilometragem dos reboques

Benefícios
• Monitorar o status e a localização de reboques  

e contêineres quase em tempo real
• Aumentar a segurança de ativos e cargas
• Aumentar a produtividade de motoristas e  

cavalos mecânicos
• Reduzir o desperdício de combustível na procura  

de reboques
• Monitorar o uso não autorizado de reboques para 

armazenamento
• Otimizar a utilização e o inventário do conjunto  

de reboques
• Apoiar o cronograma de manutenção adequado para 

reboques com os registros de quilometragem fornecidos

Fácil Instalação
A TT150 é uma unidade leve de 0,8 lb 
(362,8 g) que é instalada no reboque 
em minutos. Adicionar seu inventário 
de TT150 ao seu portal do cliente é 
simples para uma integração fácil ao 
sistema da Omnitracs.

Elimine a Busca por Motoristas
Não é mais preciso procurar reboques 
com a TT150. Sabendo a localização 
exata de seus reboques, você economiza 
tempo e combustível, mantendo seus 
motoristas na estrada, com o reboque 
certo para cada trabalho.

Otimize seu Conjunto de Reboques
Com a TT150, você sabe a localização de 
seus reboques em todos os momentos. Uma 
supervisão melhor de sua frota de reboques 
significa melhor correspondência com suas 
tendências de oferta e procura, liberando 
reboques para um negócios adicionais.
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O Omnitracs Alliance Program facilita a integração das soluções da Omnitracs com outras empresas líderes de 
mercado que fornecem tecnologias e serviços complementares. Esse programa aborda o poder da integração 
para atender melhor às necessidades de nossos clientes compartilhados. 
 
Oferecemos os Omnitracs Professional Services a todos os tamanhos de frota para lhe ajudar a utilizar nossos 
aplicativos e os aplicativos de nossos parceiros da forma mais eficiente. Nossos serviços de avaliação, integração, 
desenvolvimento e programação personalizados, treinamento, inteligência de negócios e modelagem preditiva 
geram soluções práticas. Essas informações críticas aumentam sua produtividade e eficiência, para que você 
possa expandir e diferenciar seu negócio. 
 
O Omnitracs Services Portal fornece acesso a um conjunto de aplicativos de gestão de frota com base na Web,  
incluindo mapeamento por satélite. Os dados do Services Portal podem ser integrados aos seus sistemas 
empresariais existentes.

Obtendo Mais de seu Investimento em Tecnologia

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.
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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. 


