Rua Corcovado 432 - Jardim América - Belo Horizonte - MG - CEP 30421 389 - Fone: (31) 3373 0878 / 3373 9001
CNPJ 04.383.045/0001-43 – IE 062.122.184-0001 – www.trackmaker.com

Notificação de Final do Ciclo de Vida
Produtos: Software Website Profissional e aplicativo EasyTM para o site
Data limite de final de vida: 1º de Junho de 2020
Belo Horizonte, 22 de agosto de 2019.
Esta mensagem é destinada somente aos usuários do software Website Profissional hospedado em
servidores de terceiros, utilizada como plataforma de rastreamento para os rastreadores
TrackMaker®, bem como usuários do aplicativo EasyTM conectados a esta plataforma.
Prezados usuários do software Website Profissional.
Sou Odilon Ferreira Junior, Diretor da Geo Studio e inicialmente gostaria de agradecer os anos de
parceria entre a sua empresa e os produtos TrackMaker®. Estamos trabalhando duro para criar novos
produtos e oferecer o que existe de mais moderno e confiável no ramo de rastreamento para você e sua
empresa.
Nos últimos anos passamos por grandes mudanças para nos adequar às novas realidades do mercado,
aumentamos nossa equipe de desenvolvimento, lançamos novos serviços, equipamentos e acessórios e
mantivemos o foco na busca da melhoria constante dos nossos produtos.
O produto Website Profissional foi lançado em 2011 e durante os últimos 8 anos, a Geo Studio se
comprometeu a prestar suporte e mantê-lo atualizado, entretanto o seu ciclo de vida chegou ao fim e as
atualizações serão descontinuadas a partir do dia 1º de Junho de 2020. O serviço do aplicativo EasyTM
para smart phone ligado ao Website Profissional será finalizado na mesma data.
O Website Profissional vai parar de funcionar?
Não. A versão web do software não deixará de funcionar, entretanto não haverá mais atualizações e
correções pela Geo Studio. Se seu servidor mantiver a mesma versão do PHP e do banco MySQL, o
programa continuará funcionando. Se sua empresa possuir pessoal técnico capaz de monitorar a saúde
do servidor, é provável que o programa continue funcionando indefinidamente.
O aplicativo EasyTM vai parar de funcionar com o site?
Sim. Por questões técnicas relativas a atualizações, a partir da data limite, o serviço do aplicativo
EasyTM para smart phone não mais será prestado para sites hospedados em servidores de terceiros.
Para os clientes que utilizam este serviço, nós recomendamos o mais breve possível a migração para
um dos planos de serviço prestados pela Geo Studio.
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O que acontecerá com os mapas do Google?
A última versão do Website Profissional possibilita configurar a chave de uso da API do Google Maps,
bem como a versão da API. Entendemos que esta configuração possa dar uma sobrevida aos mapas,
mas não podemos garantir que as futuras atualizações da API sejam compatíveis com o programa. Se
eventualmente ocorrer o problema, procure utilizar a opção dos mapas do OpenStreetMaps.
Quais as opções que a Geo Studio oferece aos produtos que serão descontinuados?
A Geo Studio oferece atualmente várias opções de serviço bem mais modernas que o software Website
Profissional, hospedadas em servidores próprios e em constante atualização. Temos equipe de
programadores dedicada a aprimorar constantemente o serviço e oferecer para sua empresa a interface
mais moderna para os rastreadores TrackMaker®. Por favor, entre em contato conosco pelo telefone
031 3373-0878 para obter mais informações sobre nossa nova plataforma de rastreamento.
Rastreadores TrackMaker® podem ser utilizados em plataformas de terceiros?
Sim, a Geo Studio fornece aos usuários dos rastreadores TrackMaker® um documento com o protocolo
completo de comunicação dos rastreadores T4, TM20 e TM30 que permite a implementação em
qualquer plataforma de rastreamento de terceiros. Envie um e-mail para suporte@gpstm.com para obter
este documento.
Odilon Ferreira Junior
Diretor – Geo Studio Tecnologia
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