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O QUE É O
WITOS FLEET VIEW?



Com o sistema de telemática 
inteligente WITOS FleetView, o 
WIRTGEN GROUPoferecesuporte
aogerenciamentodefrotaseser-
viçosparaasmáquinasWIRTGEN,
VÖGELE, HAMM e KLEEMANN.

Graçasaosistemadeprocessa-
mento,transmissão,visualizaçãoe
avaliaçãodedadosdamáquinao 
gerenciamentodefrotaseserviços
estásetornandocadavezmaisefi-
cientenasoperaçõesdodia-a-dia. 
OWITOS FleetViewgaranteque
vocêtenhasempreumavisãoclara
dasuafrotademáquinas.

TELEMÁTICA  
WIRTGEN GROUP  
E 
SOLUÇÕES  
DE CAMPO
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Oportfóliodeserviçosdo
WITOS FleetViewabrangedesde 
omonitoramentoindividualde
máquinasemsuasoperaçõesdo
dia-a-diaatéosuporteaprocessos
demanutençãoediagnóstico.

Graçasaumaamplagamade 
recursos,oWITOSFleetViewé 
umcomplementoidealparaos 
contratosdeinspeçãoemanuten- 
çãodemáquina,específicosdo 
WIRTGENGROUPSmartService.

VANTAGENS DO
WITOS FLEET VIEW
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 > O WITOS FleetView mantém você 
informadosobrealocalização
eoestadooperacionaldesuas
máquinas,aqualquerhoraeem
qualquerlugar*

 > Simplificaosprocessosdeprogra-
maçãoeplanejamentoeajudaa
evitartransportedesnecessáriode
máquinas

 > Interfacedeusuáriointuitivapara
agendamentoeficiente

 > Simplificatodooprocessode
manutençãoeeconomizatempoe
esforçonasoperaçõesdodia-a-dia

 > Minimizaasparadasdemáquina,
poisfacilitaoagendamentode
serviços

 > Temposderespostamaisrápidos
emcasodefalhas

 > Análisesdetalhadasedirecionadas
docomportamentooperacionale
padrõesdeutilizaçãodasmáqui-
nasfacilitamoserviçoeamanu-
tençãoegarantemqueassuas
máquinasmantenhamoseuvalor 
alongoprazo

 > Análisedautilizaçãodamáquina
paraotimizarseuuso

UM RELANCE NOS BENEFÍCIOS 
DO WITOS FLEET VIEW

*Atransmissãodedadosdepende 
dacoberturadaredemóvel.

5

TELEMÁTICA I  WITOS FLEET VIEW



CARACTERÍSTICAS

RECURSOS

 > Localização
 > Identificaçãodamáquina
 > Statusdeoperação
 > Níveldecombustível
 > Dadosdamáquina 

MANUTENÇÃO

 > Manutençãoprogramada
 > Indicadoresdestatus
 > Manutençãofacilitada
 > Históricodemanutenções

MONITORAMENTO

 > Monitoramentodeposição
 > Monitoramentodefusohorário
 > Monitoramentodemanutenção
 > Monitoramentodemovimento
 > Monitoramentodeerros
 > Notificaçõespore-mail

DIAGNÓSTICO

 > Mensagens de aviso
 > Mensagensdeerro
 > Mensagensdomotor
 > Históricodemensagens

DE DESEMPENHO
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DISPONIBILIDADE
DO WITOS

ATUALMENTE, WITOS FLEET VIEW E 
WITOS FMI ESTÃO DISPONÍVEIS NOS 
PAÍSES DESTACADOS ABAIXO. ESTAMOS 
PLANEJANDO ADICIONAR AUTORIZAÇÕES 
PARA OUTROS PAÍSES NO FUTURO.

 Disponível  Não disponível
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WITOS FMI

 > Vocêpoderecuperarosdados
damáquinadoservidorWITOS,
importá-loseavaliá-losemseu
própriosistemadetelemáticaou
ERP.

 > Oescopodosdados,acessível
comainterfaceWITOSFMI,varia.
Podeincluirosdadospadrão
AEMP1.2ouISOITS15143-3,ou
osdadosdeWIFMS,queéopa-
drãoprópriodaWIRTGEN.

 > OWITOSFMIestáincluídono
pacotedefornecimentodo
WITOS FleetView.

UM RELANCE NOS 
BENEFÍCIOS DO WITOS FMI

BANCO DE DADOS WIRTGEN GROUP

BANCO DE DADOS DE CLIENTES

www.witos.com

Servidor de dados

Servidor  
do Aplicativo  

Web

Servidor  
do Aplicativo  

Web

FMI arquivo 
(XML formato)

Servidor de dados

Para integração em sistemas existentes, 
entre em contato com sua subsidiária 
WIRTGEN GROUP.

 > O Fleet Management Interface (FMI) 
também permite importar dados de 
sistemas existentes através de uma 
interface padrão de servidor-servidor.
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ESCOPO DOS DADOS  
DO AEMP V1.2

 > Datadeinstalação
 > Tipodemáquina
 > Númerodesériedamáquina 
(SN/OBU)

 > Horadosistemade 
posicionamentoglobal

 > Latitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Totaldehorasdefuncionamento
 > Consumodecombustível 
últimas24h

 > Fabricante
 > Designaçãodoclientepara 
amáquina

 > Altitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Longitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Consumototaldecombustível
 > Distância total

ESCOPO DOS DADOS  
DA ISO / TS 15143-3 (AEMP 2.0)

 > Datadeinstalação
 > Fabricante
 > Tipodemáquina
 > Designaçãodoclienteparaa
máquina

 > Númerodesériedamáquina(SN)
 > PIN(númerodeidentificação 
doproduto)

 > Níveldeenchimentode 
combustível

 > Distância
 > Cargamédiadomotornas 
últimas24h

 > Consumodecombustível 
última24h

 > Tempototaldeinatividade
 > Tempototalderegeneração
 > NíveldeDEF*
 > Statusdomotor
 > Consumototaldecombustível
 > Velocidademáximadomotor
últimas24h

 > Mensagensdediagnóstico

ESCOPO DOS DADOS  
DOS WIFMS

 > Fabricante
 > Númerodesériedamáquina 
(SN/OBU)

 > Horadosistemade 
posicionamentoglobal

 > Latitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Totaldehorasdeoperação
 > Distância total
 > Taxadecombustível
 > Velocidadedomotor
 > Temperaturadolíquido 
refrigerante

 > Designaçãodoclientepara 
amáquina

 > Altitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Longitudedosistemade 
posicionamentoglobal

 > Velocidade
 > Consumototaldecombustível
 > Níveldecombustível
 > Fatordecarga
 > NíveldeDEF*

Oescopodosdadosdependedomodelo
*AdBlue®éumamarcaregistradadaVerbandderAutomobilindustrie(VDA)e.V.(AssociaçãoAlemãdaIndústriaAutomotiva).

ESCOPO DE DADOS  
DA INTERFACE WITOS FMI

9

TELEMÁTICA I  WITOS FLEET VIEW



> Dados da máquina 
Identifique suas máquinas 
com absoluta certeza e veja 
seu contato definido em um 
piscar de olhos.

> Dados de localização 
Os dados de localiza-
ção transmitidos lhe dirão 
exatamente onde estão 
suas máquinas.

> Dados operacionais 
Olhe para suas máquinas e veja  
os dados atuais, como valores de 
dados operacionais mínimos,  
máximos e médios.

Avisãodefrotaforneceumavisão
geralcompactadoestadoopera-
cionalatualdesuasmáquinas.Você
podeselecionarumaouváriasmá-
quinasparavisualizaçõeseanálises
maisdetalhadas.Funçõesabran-
gentesdefiltragemeclassificação
ajudarãovocêapersonalizaravisão
geraldeacordocomsuasnecessida-

des.Vocêpodepredefiniratécinco
visualizaçõesdiferentescombase
emparâmetrosquedefinemsuasne-
cessidades.Depoisdepersonalizado
esalvolocalmente,issogaranteque
asinformaçõesdesejadasestejam
semprerapidamentedisponíveis
paravocêemumpiscardeolhos.

VISÃO GERAL DA MÁQUINA

> Dados do WITOS FleetView 
Sempre capaz de agir: os status das máquinas 
exibidos de forma compacta fornecem uma  
rápida visão geral do estado operacional de 
suas máquinas.

> Status de monitoramento, próxima manuten-
ção, avisos atuais e mensagens de erro - as in-
formações mais importantes estão disponíveis 
de imediato, permitindo uma resposta rápida.

APLICATIVO WEB

10



Avisualizaçãodomapamostraa
localizaçãoatualdeumaouvárias
máquinas.*

Afunçãodecaminhodamáquina
permiterastreararotaqueamá-
quinarealizaduranteaoperaçãoeo
transporte.

Vocêpodeusarapesquisaemraio
deabrangênciaparaselecionar
váriasmáquinasouindividuais,como
aquelasemumcanteirodeobras.
Vocêpode,então,examinarasmá-
quinascommaisdetalhesemoutras
visualizações,comoavisãodefrota,
avisualizaçãodemensagensouade
histórico.

MAPA

> Informação rápida da máquina 
A janela de mensagens contém  
informações sobre o status operacio-
nal, de erros, monitoramento e  
manutenção da máquina.

*Háinformaçõesbrevesdisponíveisparamáquinasindividuaisquerelatamostatusdamáquinaemquestão.
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> Alerta de horário 
Uma notificação é enviada se a máquina for ligada dentro do período 
definido.

> Geolocalização 
Receba uma mensagem no momento em que a máquina estiver fora 
da região geográfica permitida durante o monitoramento.

> Sensor de movimento 
O sensor de movimento integrado gera mensagens de posição mesmo quando desligado. Isso garante que os  
movimentos de transporte sejam documentados. 
 
Quando a máquina é desligada, a unidade de telemática pode ser “acordada” se o sensor de movimento for acionado, 
encaminhando automaticamente uma mensagem para as pessoas designadas. Isso significa que você é imediatamente 
informado sobre movimentos não programados, por exemplo.

Definahorárioselocais,ondee
quandosuasmáquinaspodem 
operar.Aoativaraproteçãode 
monitoramento,vocêreceberá 
imediatamenteumanotificaçãopor 
e-mailsobreoacessonãoautorizado 
àmáquina.Paraminimizartempos 
deinatividadedesnecessáriospara 
suasmáquinas,ose-mailspodem 

notificá-losobreapróximamanu-
tençãodamáquina,permitindoque
vocêplanejeaequipeeomaterial
necessáriosemtempohábil.

Vocêtambémpodesernotificado
sobremensagensdeerroeaviso 
poremail.

MONITORAMENTO

APLICAÇÃO

12



Dêumaolhadanopassadodesuas
máquinas.Avisãohistóricapermite
exibirdadosoperacionaisedeloca-
lizaçãoparasuasmáquinasdurante
umperíododedefiniçãolivre,em
umlayoutclaroedefácilleitura.

Dependendodasuaseleção,você
tambémpodeexibiratétrêsparâme-
trosadicionaisemformadegráfico
noindicadordestatusoperacionale
gerá-losnoformatoPDF.

Aopressionarumbotão,todosos
dadostabuladospodemserfacil-
mentegeradoscomoarquivosCSV.

DADOS OPERACIONAIS / HISTÓRICO
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> Mensagens amarelas 
representa um estado  
crítico anormal e iminente, 
permitindo que você o  
monitore especificamente  
e evite danos subseqüentes 
às máquinas.

> Mensagens vermelhas 
indicam estados críticos que 
exigem que a máquina seja 
parada imediatamente.

> Mensagens pretas 
mantém você informado  
sobre o status do mecanismo 
de acionamento da máquina 
e são mostradas em código 
SPN / FMI. 

> Mensagens azuis 
indica estados não  
críticos específicos do 
sistema da máquina 
que devem ser levados 
em conta ao operar a 
máquina.

Todasasmensagensatuaiseante-
rioresdasmáquinas:Vejaumresumo
eespecifiquequaisinformações
detalhadasserãoexibidascomas
mensagens.

Todasasmensagenssãoexibidase
descritasexatamentecomoestão
nasmáquinas.Acategorizaçãode
mensagensedocumentos/tempode
desativaçãopermitemquevocêtire
conclusõessignificativassobreos
statusdeserviçodasmáquinas.

MENSAGENS / HISTÓRICO

APLICAÇÃO
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Avisãodohistóricodaseçãode
manutençãocontémtodasasinfor-
maçõesnecessáriasparagarantira
manutençãoidealdomaquinário.
Desderelatóriosdemanutenção
emvisitasanterioresàoficinasaté
informaçõessobreotipoeapro-

gramaçãodopróximotrabalhode
manutenção,asfunçõesdoserviço
garantem,deformaconfiável,que
suasmáquinaspermaneçamopera-
cionais.

SERVIÇO / HISTÓRICO
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UmIDdemáquinaespecíficodo
clientepodeseradicionadaaosda-
dosmestre.Hátambémaopçãode
indicarumapessoadecontatopara
cadamáquina,comoooperadorda
máquina(1).

Osproprietáriospodemtransfe-
rirouemprestaramáquinapara
outrosusuáriosdoWITOSFleetView.
Amáquinaaparecenosistema
WITOS FleetViewdonovousuário

peloperíododetempoespecificado
peloproprietário(2).

Ovalorinicialpodeserconfigurado
individualmentenocálculodashoras
deoperação(3).Nocasodemáqui-
nassemconexãodebarramento
CAN,oWITOSFleetViewpode
contaronúmerodehorasqueuma
máquinaoperoucombasenosinal
doalternadorD+.

MASTER DATA

1

3

2

APLICAÇÃO
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Hátrêsrelatóriospré-definidosdis-
poníveiscomoumgráficointerativo.
Elesmostramaousuárioumadivisão
dashorasdeoperaçãoduranteum
períododetempodefinido.Osrela-
tóriostambémmostramoconsumo
decombustível,taxadecombustível,
velocidadedomotor,temperatura
dolíquidoarrefecedorecargado
motor.

Hátambémcincorelatóriospré-
definidosemformatodelistapara
fornecerumavisãogeraldosstatus
emtodaafrotademáquinas.

RELATÓRIOS

> Os usuários podem ampliar e reduzir  
o gráfico interativo para determinar  
rapidamente como a máquina foi usada  
no período de tempo selecionado.
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Orelatórioexibido(1)podeser
exportadoemformatoPDF(3)para
mostrarumperíododetempolivre-
mentedefinido(2),permitindoaos
usuáriosgeraranálisesparacampos
individuais.

1

3

2

RELATÓRIOS

APLICAÇÃO
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CLIENTES

 > Gerenciamentoabrangentede
frotadefonteúnica

 > Maiordisponibilidadegraças
àrápidadetecçãodostatusda
máquina

 > Menosparadasgraçasaomonito-
ramentodecombustível

 > Programaçãootimizadadamáqui-
nagraçasàposiçãodoGPSeao
statusdamáquina

 > Vigilânciaparaimpediroacesso
nãoautorizadoàmáquina

 > Maiordisponibilidadegraçasao
planejamentodotrabalhode 
manutençãopreditiva

SERVIÇO AO CLIENTE

 > Planejamentopreditivopara 
manutenção

 > Notificaçãopore-mailquandoo
serviçoédevido

 > Priorizaçãodeoperaçõesde 
manutenção

 > Resoluçãodeproblemasde 
telefonemaisrápidagraçasàs
mensagensdamáquina

 > Preparaçãoorientadaparao
objetivodasoperaçõesdeserviço
graçasàlocalizaçãodefalhas

 > Informaçõesprecisassobreaposi-
çãodamáquinaparaimplantação
dotécnicodeserviço

LOCADOR

 > Detecçãodelocalizaçãoprecisa
damáquina

 > Relatóriossobreousodamáquina
 > Vistadohistóricodemanuseiode
máquinas

 > Baseclaraparacalcularoaluguel
demáquinas

VANTAGENS PARA  
CLIENTES, ATENDIMENTO AO CLIENTE E LOCADORES

O sistema de telemática WITOS FleetView com WITOS FMI inclui a unidade de controle 
WITOS (TCU), o uso do sistema de gerenciamento de frota baseado na Web e a taxa de 
manutenção WITOS por 3 anos a partir da inicialização (o uso posterior do sistema é 
possível após este prazo tenha passado, mas não pode ser garantido devido a altera-
ções no padrão de telefone celular (por exemplo, de 2G para 3G), problemas de cober-
tura de rede ou similar).

VANTAGENS
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53578Windhagen 
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>  www.wirtgen-group.com


