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

Somos uma consultoria fundamental nos processos de logística e 
rastreabilidade dos seus produtos, com mais de três anos de experiência em 
implementação 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.

Os nossos setores de atividade são a 
indústria alimentar: carnes, pesca, 
hortofrutícola, a indústria 
floricultura e a farmacêutica.

Somos especializados em setores fundamentais como alimentação e 
saúde contribuindo com soluções à medida das necessidades 
específicas de cada cliente

Controlo de  temperatura

Controlo da posição satélite

Controlo de manipulação/roubo

Controlo de humidade 

• Controlo de choques



NEMO GEOMOBITRACK
Aplicação simples e intuitiva para o seguimento de todos os 
seus envios.

Pode configurar os alertas que necessita e controlar 
parâmetros em tempo real como: temperatura, humidade, rota 
programada, movimentação de mercadorias, abertura de 
portas…

Todas estas incidências ser-lhe-ão transmitidas 
instantaneamente por e-mail.

O programa dispõe de um mapa onde se poderá seguir a 
localização dos seus envios em qualquer parte do mundo e 
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.

Sistema de geolocalização e rastreabilidade para contentores 
marítimos.

O dispositivo NEMO é um equipamento portátil e autónomo 
que regista dados automaticamente do contentor, a posição 
GPS e permite-nos realizar a rastreabilidade da mercadoria de 
todos os seus envios.

Simples e eficaz.

É uma ferramenta essencial para o transporte de mercadorias 
perecíveis, refrigeradas ou congeladas, registando e 
controlando a todo o momento a temperatura, humidade, 
luminosidade e a posição em tempo real.

Não precisa de instalação, a sua forma única e específica, 
facilita a sua colocação no contentor.

Todos os dados são enviados por GPRS, para que possa aceder 
a qualquer altura. No caso de não ter cobertura, o dispositivo 
NEMO guarda toda a informação e irá transmiti-la de novo na 
primeira conexão que realize. Também nos irá alertar em caso 
de manipulação da mercadoria e/ou transbordo não 
autorizado enviando automaticamente um alarme via e-mail.

Acedendo à nossa plataforma móvel web, poderá conhecer, em 
tempo real, toda a informação da sua mercadoria, assim como 
descarregar os históricos de rotas, temperaturas e configurar 
alarmes de acordo com as suas necessidades.

O dispositivo GEO é o indicado para a sua empresa se utilizar 
transportes terrestres ou aéreos.

Damos solução às necessidades dos clientes que tanto em cargas 
completas como em sistemas de grupagem querem prestar um 
serviço e uma imagem de qualidade, diferenciando-se claramente 
do seus concorrentes.

Conheça a todo o momento onde e como se encontra o seu envio.
As suas reduzidas dimensões e peso fazem com que o GEO seja o 
dispositivo ideal para controlar a rastreabilidade dos seus envios 
em transportes terrestres e aéreos.

Versátil e autónomo 

É perfeito para o controlo da mercadoria nos transportes ou 
armazenamentos de curta duração, tendo a todo o momento 
acesso à localização, em tempo real, dos seus envios e a sua 
rastreabilidade.

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.

GEO é a solução perfeita para o controlo de envios por lotes ou 
distribuição multidescarga, está sempre ligado à mercadoria/lote 
e não ao meio de transporte concreto.

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.


