
Intuitiva e ágil 
Colocamos o mundo nas suas mãos

Apenas com um clique ou com um gesto da sua mão, poderá aceder a toda a 
informação que necessita dos seus envios:

Saberá onde e como está a sua mercadoria a todo o momento.

A aplicação dispõe de um painel de controlo simples para gerir utilizadores e 
con�gurar os dispositivos MOBITEC para que possa personalizar o tipo de 
alertas que necessita e com que frequência e a que utilizadores serão envia-
dos.

Cria os alertas que necessita sem ter de estar conectado à aplicação, através 
de uma mensagem poderá conhecer a temperatura ou humidade da merca-
doria e será avisado imediatamente em caso de manipulação ou abertura de 
portas..., da mesma forma saberá se o envio chegou ao destino ou, pelo 
contrário, saiu da rota estabelecida. Em caso de perda de cobertura, os dados 
são registados e enviados no seguinte relatório.

O programa dispõe de um mapa onde se poderá seguir a localização dos seus 
envios em qualquer parte do mundo e a sua rastreabilidade, obtendo em 
cada posição dados relevantes do estado da mercadoria. Com apenas uma 
vista de olhos saberá se alguma das suas mercadorias teve alguma incidência.

TEMPERATURA   HUMIDIDADE   POSIÇÃO  
ABERTURA DE PORTAS  ROTA   VELOCIDADE

MobiTr
ack

Aplicação para o seguimento 

dos seus envios e configuração 

dos dispositivos MOBITEC

Escolha ver em cartogra�a ou em imagem 
de satélite a posição e a rota dos seus 
envios, as tabelas de temperatura, luz, 
velocidade, paragens e cruze os dados 
entre elas para obter as informações de 
interesse.



� � �
O dispositivo GEO é o indicado para a 
sua empresa se utilizar transportes 
terrestres ou aéreos. É a solução 
perfeita para o controlo de envios em 
lotes e distribuição multidescarga.

� � � � � � �� � � � �
Cartão descartável de uma só 
utilização para registo da temperatura 
ou humidade. Descarregamento direto 
de dados para o PC através da porta de 
USB.

� � � �
O dispositivo NEMO é um equipamen-
to portátil e autónomo, para geolocali-
zação e rastreabilidade de contentores 
refrigerados e contentores secos.
Receção de dados programável.

� � � � �� � � � �
Data logger reutilizável com visor para 
controlo de temperatura e/ou humida-
de instantânea, programável para 
alertar para os pontos críticos por 
alarme luminoso. Descarregamento 
direto de dados para o PC através da 
porta de USB.

A Mobitec IT, é uma empresa inovadora especializada no desenvolvimento de 
aplicações para rastreabilidade e gestão de dados à distância. Desenvolve-
mos sistemas integrais para a gestão de informação e telemetria.

Somos uma consultoria fundamental nos processos de logística e rastreabili-
dade dos seus produtos, com mais de três anos de experiência em implemen-
tação de novas tecnologias nas suas empresas e soluções na indústria 
alimentar.

Dispomos de opções distintas para o controlo de mercadorias perecíveis; 
controlo rigoroso da cadeia de frio e geolocalização.

Somos especializados em setores chave como alimentação e saúde contri-
buindo com soluções à medida das necessidades especí�cas de cada cliente.

Dispomos de diferentes soluções tanto em cargas completas como em 
sistemas de grupagem, se quer dar um serviço e uma imagem de qualidade, 
diferenciando-se claramente dos seus competidores, temos a solução.

Conheça a todo o momento onde e como se encontra o seu envio. Poderá 
saber quando se realizam as entregas e em que condições foram feitas. 
Antecipe-se aos problemas de atrasos, perdas de mercadoria, deterioração 
por má manipulação ou conservação indevida.

Para obter mais informação sobre algum dos nossos produtos contacte-nos:

A SOLUÇÃO QUE A MOBITEC OFERECE PERMITE TER TODA A 
INFORMAÇÃO RELATIVA AOS SEUS ENVIOS, CRIA ALARMES 

PARA PROBLEMAS DE TEMPERATURA, DESVIO DE ROTA
 OU ROUBOS E PODERÁ ACEDER A ELA EM QUALQUER MOMENTO, 

INCLUSIVE MESES DEPOIS, TENDO UMA ÓTIMA RESPOSTA 
PERANTE POSSÍVEIS INCIDÊNCIAS OCORRIDAS. É UMA 

EXCELENTE FERRAMENTA DE GESTÃO LOGÍSTICA 
PARA MERCADORIAS PERECÍVEIS E DE GRANDE VALOR.

Outros produtos

· Controlo de temperatura   · Controlo de humidade

· Controlo da posição satélite   · Controlo de choques

     · Controlo por manipulação/roubo


