ENTREGA 24 HORAS DO DIA,
7 DIAS DA SEMANA

ENTREGA
OPORTUNA

GUIA RÁPIDO DOS RÁDIOS
DIGITAIS BIDIRECIONAIS MOTOTRBO™

CHEGUE SEMPRE

A TEMPO

DGM™8000

SOLUÇÕES
RECOMENDADAS

DEM™400

DGP™8000

DEP™450

Armazém

Gerente de Logística

Transporte
Pessoal de Logística

SOLUÇÕES
MELHORADAS

SUITE TRANSMIT INTERRUPT
OTIMIZADA

Quando ocorre um incidente crítico, o líder da
equipe pode interromper uma transmissão em
curso para liberar os canais, o que permite
priorizar mensagens de voz e dados via
IP Site Connect (IPSC).

ACOMPANHAMENTO BASEADO
EM GPS
Permite a você localizar e monitorar sua
força de trabalho com total precisão e em
tempo real, garantindo uma entrega a tempo,
em todos os casos.

MODO DIRETO DE
CAPACIDADE DUAL

Admite duas transmissões de rádios bidirecionais
simultâneas em uma mesma frequência. Isto
permite que mais usuários falem na mesma
frequência de rádio ao mesmo tempo.

INTERCONEXÃO TELEFÔNICA
DIGITAL

Conecta sem problemas usuários de telefones
fixos e móveis com rádios bidirecionais,
e ajuda a economizar custos porque aproveita
seu equipamento existente na caixa de
parches telefônicos (APP).

TRANSPORTE E LOGÍSTICA
ENTREGAS OPORTUNAS E EFICIENTES

O gasto em transporte é considerável e indiscutível, portanto tem
um impacto significativo no controle de gastos e na rentabilidade
de uma empresa. Independente do tamanho ou tipo de organização,
os custos de transporte vão aumentando, devido principalmente ao
custo do combustível e o associado aos motoristas e, se não for
controlado, afetará negativamente a rentabilidade da empresa.

Fonte: Análise de Gartner

DESAFIOS
• Seus clientes esperam receber a mercadoria no local
correto e na hora combinada, sem erros.
• Gerenciar uma extensa frota de veículos e motoristas
• Mudanças de última hora na carga
• Coleta de pacotes não programada
• Demoras imprevistas na rota

NECESSIDADES
• Otimizar a segurança e o serviço de atendimento
ao cliente, e reduzir os custos operacionais
• Despacho instantâneo e comunicação para
gerenciamento de frota
• Um sistema com voz e dados altamente confiável
as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os
365 dias do ano onde quer que estejam.
• Sistema eficiente e fácil de usar

OTIMIZE A SEGURANÇA E O DESEMPENHO

Com excelência operacional na segurança, a Motorola Solutions garante estabilidade e desempenho em redes de transporte com uma suíte
de soluções de comunicações especialmente projetadas para oferecer suporte ao seu equipamento.

Tan Cang – Cai Mep International
Terminal Co. Ltd, Vietnam
Operador portuário de Vietnam Tan Cang - Cai
Mep International Terminal Co. Ltd (TCIT)
entendeu que a efetividade em suas comunicações
de rádio era crítica para a eficiência e a
produtividade de seu terminal. É por isto optou
pelo sistema MOTOTRBO™ Capacity Plus como
eixo central de suas comunicações de rádio.
“A reputação da Motorola Solutions como fabricante de
rádios líder na indústria destacava-se pelo peso de sua
marca e pela boa qualidade de seus equipamentos.”

BENEFÍCIOS

• Unifique sua força de trabalho onde quer
que tenham voz e dados
• Otimize a eficiência e a segurança no trabalho
• Mantenha-se conectado facilmente e sem
inconvenientes
• Melhore seus tempos de resposta e o serviço
de atendimento ao cliente
• Maximize seu investimento em sistemas
• Obtenha o máximo valor possível e reduza
seus custos operacionais

OTIMIZE SUA EFICIÊNCIA
OPERACIONAL
Com uma potência de computação móvel bastante
confiável, pode permanecer sempre conectado com sua
equipe, monitorar operações e rastrear ativos em
tempo real. Estas melhorias de sistema oferecem a
você mais eficiência, o que se traduz em economia de
tempo e custos.

LINKED CAPACITY PLUS

SÉRIE DGM™8000
Dispositivo de incomparável desempenho com
GPS integrado, mensagem de texto, tela colorida
completa de 4 linhas e modo dia/noite que
facilita a leitura de ordens de trabalho e
mensagens de texto a qualquer momento do dia.

Com trunking digital multisite Linked Capacity Plus,
comunique-se com mais pessoas em uma área extensa,
com um sistema escalável e fácil de usar. Seus
trabalhadores podem permanecer conectados onde quer
que estejam, o que permite a você comunicar-se com
mais pessoas rapidamente, aumentar a eficiência e
melhorar a segurança.

TURBO TRACK*
Turbo Track é um sistema de acompanhamento seguro,
baseado na Web, e uma solução de mensagem de texto
e resposta a emergências para a plataforma de rádios
digitais bidirecionais MOTOTRBO. O aplicativo permite
que os fabricantes monitorem, da Web, suas frotas de
veículos de distribuição, seu pessoal e seus ativos sem
importar em qual parte do mundo estejam.
REDE IP

Mensagens
de texto

*TURBO TRACK é um aplicativo de terceiros utilizado em rádios
MOTOTRBO sob licença.

SÉRIE DGP™8000

DEP™450

DEM™400

Combina áudio Bluetooth, dados, GPS, Áudio
Inteligente e função de anúncio de voz
personalizável para o monitoramento de suas
operações e ativos em tempo real.

Rádio analógico/digital bidirecional que oferece uma
incomparável qualidade de áudio, um nível de cobertura
excepcional, bateria de longa duração e mais, ajudando
sua equipe de trabalho a conectar-se e coordenar tarefas
de maneira eficiente.

Rádio móvel analógico/digital resistente e confiável.
Com interface alfanumérica fácil de usar e tela
luminosa de alto contraste para obter visibilidade
em qualquer condição de iluminação.

OTIMIZE O SERVIÇO
AO CLIENTE
Equipe seus trabalhadores para
completar cada uma das
entregas de maneira eficiente,
potencializando-os com as
ferramentas necessárias em
cada trecho do percurso.

ACESSÓRIOS

FONE DE OUVIDO COM MICROFONE FALANTE REMOTO (RSM)
Com uma batidinha no conector do fone de ouvido, localizado no Microfone Falante Remoto, os usuários podem receber áudio de
maneira discreta enquanto realizam seu trabalho, o que permite a você comunicar-se com eles, independente do que estejam
fazendo neste momento.
ÁUDIO INTELIGENTE
O volume do rádio ajusta-se automaticamente para compensar o ruído de fundo, de modo que os usuários não perderão nenhuma
chamada, mesmo em ambientes barulhentos de muito tráfego. A função de supressão de ruído de fundo melhorada ajuda você a
filtrar o ruído não desejado, por exemplo, o proveniente dos motores dos caminhões de distribuição.

VOZ E DADOS BLUETOOTH
Os rádios MOTOTRBO™ com funcionalidades Bluetooth
integradas simplificam a comunicação associando fones
de ouvido e acessórios Bluetooth de maneira
automática, sem dispositivos adicionais. Ao ligar o
rádio, o fone de ouvido é associado instintivamente, o
que oferece ao usuário a liberdade de deixar o rádio
sobre sua mesa de trabalho e permanecer conectado a
uma distância de até 9,14 m.
Para mais informações, visite
www.motorolasolutions.com/mototrbo
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