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Fazendo o download do aplicativo Easy TM Versão 3.0

O aplicativo Easy TM 3.0 está disponível para download na Play Store do Google e na
Apple Store.
Localize o aplicativo, baixe e instale no seu smartphone, iPhone, tablet ou iPad.

Importante: O aplicativo Easy TM funciona apenas no Android 4.0 ou superior.

Telas do aplicativo Easy TM

Habilitando o servidor:

Você receberá um código de ativação do servidor para acesso à sua conta no aplicativo que deverá ser
digitado na tela abaixo. Sem o código o aplicativo não vai funcionar.
Para utilizar um servidor específico, é necessário configurá-lo no aplicativo. Com o Easy TM aberto na tela
de login, clique no ícone de configurações:

Digite o código do servidor no campo ao 

lado. Sem ele o aplicativo não vai 

funcionar.

Após digitar o código clique em registrar 

      para voltar para a tela de login.

Se o código estiver correto o nome do 

seu plano aparecerá na tela de login.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackmaker.easy&hl=pt_BR#details-reviews
https://itunes.apple.com/de/app/easy-tm/id1100038953?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackmaker.easy&hl=pt_BR#details-reviews
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Tela de login do aplicativo:

De volta à tela de login, após configurado o servidor, você deverá digitar o seu usuário e a sua senha
para abrir o aplicativo e iniciar  o rastreamento (os mesmos dados utilizados para acessar sua conta no
website).

Lembre-se de que cada usuário do Website de rastreamento tem a sua própria senha de acesso.

Importante:
Cada usuário tem a sua própria senha de acesso. Nunca forneça a senha do administrador para os outros
usuários.

Mesmo que o usuário ainda não tenha 
uma conta no website  de rastreamento 
é possível  familiarizar-se com o sistema 
clicando para ver uma demonstração 
através de um veículo fictício.

Dica:
Para uma boa experiência com o aplicativo Easy TM aconselhamos a utilização de dispositivos com 
resolução mínima de 3,2''.
IMPORTANTE:
Evite usar espaços, acentuação gráfica ou caracteres especiais / \ ! @ # $ % & * ao criar um usuário, 
senha e nomes de veículos no seu Website.
Ex.: O usuário joao da silva deve ser alterado para joaodasilva
A senha joaoABC/ 123 deve ser alterada para joaoABC123

Assim que a sua conta no Website for liberada, faça a alteração da senha de administrador do 
site por medida de segurança.
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Ao clicar em Conectar na tela de Login, você será direcionado para a tela de rastreamento conforme a
imagem abaixo:

Utilize o botão   para aumentar ou 
diminuir o zoom da tela, ou utilize o 
zoom com dois dedos das mãos.

Uma vez aplicado o zoom para ampliar 
ou reduzir a visualização ou arrastar a 
tela, clique no botão  ou  para 
enquadrar o veículo selecionado na tela. 
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Menu
Clique no botão menu  para visualizar as opções conforme a figura abaixo:

• Status
Clique para ver o status do veículo atual, onde é possível configurar os dados sobre 
o veículo, notificações, compartilhar a posição atual, visualizar a posição atual no 
Google Maps e outras informações (fig. 1).

• Veículos
Clique para selecionar um veículo e destacá-lo na tela (fig.2).

• Trilhas
Clique para visualizar uma lista de percursos do veículo atual (fig.3 a 5).
Dados da trilha: Exibe as informações principais de cada trilha selecionada (fig.6).

• Comandos
Exibe uma lista de comandos como parada segura, ativar sirene, ativar luzes de 
advertência, dentre outros, bem como os comandos de desativação (fig.7).

• Eventos
Clique para visualizar eventos de ignição ligada, excesso de velocidade, tempo de 
parada excedido, eventos de cerca eletrônica e muitos outros (fig. 8).
Obs.: Alguns eventos estarão disponíveis dependendo do plano contratado.

• Navegar Até
Clique para iniciar um aplicativo de navegação que o levará ate o ponto onde o 
veículo se encontra. Muito útil para prestar socorro a um veículo, facilitar a sua 
localização etc (fig. 12).

• Configurações
Acesse para alterar configurações gerais do aplicativo (fig. 13).

• Desconectar
Clique para sair do aplicativo e voltar para a tela de login. Para fechar o aplicativo 
utilize os recursos do Android ou iOS.

Figura 1 Voltar ao Menu Figura 2 Voltar ao Menu
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Selecione trilhas definindo um período inicial e final, períodos pré definidos ou as últimas trilhas (Fig. 3).
Com a trilha selecionada (Fig. 4), ao tocar a trilha serão exibidos os pontos do percurso (Fig. 5).

Figura 3 Voltar ao Menu

Figura 6-a Voltar ao Menu

• Ao tocar sobre pontos do percur-
so (Fig. 5), serão mostradas as se-
guintes informações sobre o ponto 
selecionado (Fig. 6-a):
Nome e ID do veículo,
Posição,
Status de Ignição,
Velocidade,
Data,
Mais Detalhes     ,
Compartilhar ponto     (fig.6-b),
Visão do ponto no Google Maps     .

Figura 6-b Voltar ao Menu

Figura 4 Voltar ao Menu Figura 5 Voltar ao Menu
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Tela de Comandos

Na tela de comandos do aplicativo do aplicativo Easy 
TM (Fig. 7) você poderá enviar os comandos:
• Ativar Parada Segura: O veículo será bloqueado 
quando estiver a uma velocidade inferior a 15km/h.
• Ativar Sirene: Ativa a buzina ou a sirene do alarme 
do veículo.
• Ativar Pisca-Alerta: Ativa as luzes de advertência.
• Iniciar Comunicação: Com esse comando, mesmo 
que a ignição do veículo esteja desligada o módulo 
enviará a localização do veículo para o site de 
rastreamento.
• Comando Customizado: para usuários avançados.
• Checar Créditos: A operadora retorna para o celular 
que enviou o comando o saldo dos créditos para o 
usuário que utiliza chip pré pago.
• Tocar Buzzer: Ativa o buzzer (uma pequena sirene 
dos módulos rastreadores).
• Comandos Customizados: São comandos especiais 
para usuários avançados.

Formas de Envio de Comandos
Via servidor: Comando processado somente quando 
o veículo estiver conectado ao site. Se o veículo não 
estiver conectado, o comando entra para a lista 
Comandos Pendentes até que o veículo se conecte.
Via SMS: O comando é enviado diretamente para o 
módulo e não depende dele estar conectado ao site. O 
comando será enviado se o veículo estiver cadastrado 
com o número do SimCard. O módulo deve estar em 
área de cobertura GSM.

Figura 7 Voltar ao Menu

Figura 8 Voltar ao MenuTela de Eventos

Nesta tela (fig.8) é visualizada 
uma lista de notificações de 
eventos do veículo Demonstra-
ção enviadas ao usuário através 
do aplicativo.
Ao lado da especificação do 
evento aparece o número de 
notificações.
Clique no botão     para acessar 
a tela de habilitação de notifica-
ções do veículo atualmente se-
lecionado (fig.9).

Clique no sinal + para expandir 
o menu de eventos. Ao clicar em 
um dos eventos listados (fig.10) 
será possível visualizar o local e 
informações sobre o evento 
ocorrido (fig.11).
Clique no sinal – para ocultar o 
menu.

Obs.: As notificações Push de-
pendem de contratação especi-
al.

Figura 9 Voltar ao Menu
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Navegar Até
Clique para iniciar um aplicativo 
de navegação que o levará até 
o ponto onde o veículo se 
encontra. Muito útil para prestar 
socorro a um veículo, facilitar a 
sua localização etc.
É necessário que aplicativos de 
navegação estejam instalados 
no seu smartphone ou iPhone.

Figura 11 Voltar ao Menu

Figura 12 Voltar ao Menu

Figura 10 Voltar ao Menu
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Figura 13 Voltar ao Menu

Configurações
Nesta tela você ajusta as configurações 
gerais do aplicativo como  o idioma, 
unidades de distância, definição de 
zoom (primeiro aplique um nível de 
zoom na tela do mapa, acesse 
Configurações/Definir Zoom Padrão para 
aplicar o zoom atual), editar os dados 
pessoais do usuário e alterar a senha de 
acesso à conta (modifica também a 
senha do website).


