RASTREAMENTO VEICULAR:
O ALIADO TECNOLÓGICO PARA MANTER
SEU CARRO OU FROTA SEGURA

INTRODUÇÃO
A proteção de seu carro e da frota de sua empresa
em furtos e a recuperação de seu veículo ficou
muito mais simples e segura, com o Rastreamento
Veicular da SCSEG
Você já pensou em ter um rastreador em seu veículo, ou nos
veículos da frota de sua empresa?
Rastreamento Veicular pode ser mais importante do que você
imagina. O furto de carros cresceu mais de 20 por cento, no ano
de 2020. Furtos que poderiam ter sido evitados ou até mesmo ter
sido feita a recuperação em segurança do veículo, tudo através do
rastreador veicular.
Além disso, você terá as melhores rotas calculadas para sua
viagem, evitando congestionamentos e vias prejudicadas.
Esse é mais um serviço da SCSEG voltado para a sua segurança e
facilidade em seu dia a dia!

LEIA A SEGUIR:
.

O que é Rastreamento Veicular

.

Como ele funciona tanto para carros próprios, como
para frotas de empresas

.

Como ele funciona para proteger e recuperar seu
carro em casos de furtos

.

Benefícios
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O QUE É
O rastreamento veicular serve tanto para veículos
próprios como para frota de empresas.

Com o rastreamento veicular é
possível identificar a localização do
automóvel, onde quer que esteja e a
qualquer momento do dia, garantindo
a segurança de seus trabalhadores e a
sua.

Além disso, te conecta com serviços
auxiliares necessários para a
manutenção dos veículos.
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COMO:

Aplicativo
inteligente
Com o nosso app, você tem acesso
fácil e rápido ao histórico de
ocorrências, trajetos percorridos,
registro de velocidade, entre
outros. Funcionando através
da tecnologia de GPS, sigla que
traduzindo do inglês significa
“Sistemas de Posicionamento
Global”.

BLOQUEIE O
MOTOR EM
CASOS DE
FURTO.
O bloqueio é feito com um pedido do
cliente para a central. Também pode
bloquear via aplicativo.
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FAÇA GESTÃO DE
FROTAS
O controle da frota de veículos de uma empresa é uma tarefa de sua
responsabilidade, empresário. Por isso, trouxemos uma solução que
auxilia a sua rotina de trabalho. A gestão de frotas SCSEG é o serviço
ideal para ter mais segurança e economia.
Com o acompanhamento dos gastos, identifique de onde vem todos os
gastos, inclusive os de manutenção e troca de peças, além de avaliar e
apontar melhorias.
Com o planejamento a manutenção do carro pode ficar em dia e
aumentar a disponibilidade de veículos, evitando comprometer prazos
por tempos ociosos na oficina.
Funcionamento: É instalado um equipamento com telemetria no interior
do veículo que faz a leitura de sensores e transmite os dados via GPRS
para a central de monitoramento.

BENEFÍCIOS
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