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Solução de Despacho Integrada
A Solução de Despacho Integrada desenvolvida pelo Geo Studio Tecnologia é a mais nova funcionalidade implementada
em seu Website Profissional* de rastreamento .
A Geo Studio é parceira oficial Garmin™ para soluções em gerenciamento de frotas.
O Rastreador T4 utiliza navegadores GPS Garmin™ como terminal de dados no veículo para enviar e receber mensagens,
pontos de paradas, etc. Permite o gerenciamento de pontos de entrega com possibilidade de roteamento automático pelo
navegador. Informa tempo estimado para a entrega e a hora que o veículo chegou ao destino. Tudo isto, em tempo real!
Por exemplo, uma empresa tem que enviar aos motoristas diariamente, os pontos de entrega. Através do navegador e o
Website Profissional, isto poderá ser feito remotamente, indicando o melhor caminho até os locais de entrega. Além disto,
o motorista e a central poderão se comunicar através de mensagens de texto de forma similar a e-mails e em tempo real.
Assim as mensagens estarão disponíveis tanto no computador da central quanto no navegador, permitindo maior
interatividade entre a central e o entregador.

O que é necessário para ter a Solução de Despacho Integrada
Para ter a Solução de Despacho Integrada é necessário:
Rastreador T4 (1) atualizado com o firmware 3.6 ou superior
Navegador GarminTM compatível* (2)
Cabo de Conexão ao Navegador (3)
Website PRO 2.3
Software GPS TrackMaker® Free ou PRO para configuração do Rastreador T4

Ligação do Cabo de Conexão ao Navegador
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*Navegadores GarmimTM compatíveis com a Solução de Despacho Integrada:
Família Nuvi 2x5
Família Nuvi 5xx
Família Nuvi 12xx
Família Nuvi 13xx
Família Nuvi 14xx
Modelo Nuvi 465T
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Configurações Especiais do Módulo T4
Para que a Solução de Despacho Integrada funcione com o Módulo Rastreador T4 são necessárias algumas
configurações especiais feitas através do programa GPS TrackMaker® Free ou Professional.
Para ter acesso às configurações do módulo, faça uma conexão ponto-a-ponto ou uma conexão direta por cabo através do
programa e altere as configurações de acordo com as janelas abaixo:
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(1) Marque esta opção para estabelecer a conexão entre o navegador, o módulo T4 e o Website PRO.
Importante: uma vez configurado para a Solução de Despacho Integrada, para desfazer essa configuração, faça uma
conexão direta por cabo no programa TrackMaker®. Desligue o módulo do +12/24V. Após alguns segundos, realimente o
módulo. O usuário terá 30 segundos para fazer a alteração antes que a conexão com o programa seja interrompida.
(2) Digite o endereço do Website PRO instalado em seu servidor ou o Website PRO de teste da Geo Studio.
(3) Digite a string de configuração do módulo para funcionamento do despacho.
Ao utilizar o navegador GarminTM, a interface de comunicação apresentará na tela a função Expedir (4).

4

4

Telas do Website Profissional
JANELA PRINCIPAL DO WEBSITE PRO

Janela Principal do Website PRO
1

(1) Botão Despacho - Clique para acessar a página de despacho do Website PRO.
CAIXA DE ENTRADA

Janela Solução de Despacho Integrada - Caixa de Entrada
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(1) Selecione o usuário para ter acesso aos veículos por ele administrados.
(2) Defina quantas mensagens serão mostradas na Caixa de Entrada.
(3) Caso o número de mensagens ultrapasse o definido no item (2) , serão criadas páginas que poderão ser acessadas
através das setas.
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(4) Busca avançada de mensagens. Digite na caixa uma palavra-chave ou parte da mensagem e clique em Buscar.
(5) Selecione uma mensagem ou, se necessário, selecione todas (6), e clique em Apagar Mensagens.
(7) Selecione um veículo para que sejam exibidas somente as mensagens relacionadas a ele.
(8) Alterna entre as mensagens mais relevantes na Caixa de Entrada.
(9) Clique para definir todas as mensagens como lidas, ou defina individualmente cada uma delas.
(10) Opções de seleção de veículos mais próximos de acordo com o seu status.
(11) Selecione o veículo para estabelecer uma conexão entre a central e o navegador instalado nele.
(12) (13) Clique para maximizar ou minimizar as janelas Ponto de Parada, Motoristas e Status, Mensagens e
Apagar no navegador.
CAIXA DE SAÍDA
Janela Solução de Despacho Integrada - Caixa de Saída
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
(2) Selecione uma ou mais mensagens para que sejam reenviadas (3) ao navegador do veículo selecionado.
(4) Posicione o mouse sobre os ícones para saber o que significa cada um deles.
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PONTOS DE PARADA

Janela Solução de Despacho Integrada – Pontos de Parada
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
(2) Selecione uma lista específica para ver as mensagens associadas a ela.
(3) Selecione uma ou mais mensagens para reenviar ao navegador ou apagá-las.
(4) Posicione o mouse sobre os ícones para saber o que significa cada um deles.
PESQUISA DE ENDEREÇOS
Janela Solução de Despacho Integrada – Pesquisa de Endereçoos
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
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(2) Ao digitar o nome, e-mail, telefone e endereço, clique para criar um cadastro de clientes.
(3) Defina a sua região para a busca de endereços.
(4) Após digitar o endereço, clique no botão para fazer a busca.
(5) Este campo mostra todos os endereços possíveis na da sua região.
(6) As caixas de seleção habilitam a transferência de dados clicando em um dos endereços possíveis mostrados no campo
Buscar Endereços para o campo Ponto de Parada. Posicione o mouse sobre cada uma delas para saber qual função será
habilitada.
(7) Clique para limpar o campo.
(8) Aqui você pode nomear a lista com o nome de sua preferência.
(9) Envia o endereço atual para o navegador.
(10) Mostra o endereço no mapa.
(11) Ordena os pontos para que o motorista chegue até eles de forma organizada, tornando a sequencia de visitas
otimizada.
(12) Alterna entre registrar novo motorista e registrar status do motorista. Preencha os campos e clique no botão (13)
Registrar .
(14) Solicita informações de nome e status do motorista.
(15) Digite a mensagem que será enviada ao navegador.
(16) Clique para registar a mensagem rápida no navegador.
(17) Digite uma mensagem (15) e escolha as opções de resposta que serão exibidas no navegador:
Mensagem genérica não solicita resposta do motorista.
Mensagem com simples OK solicita do motorista uma resposta OK que aparecerá na tela do navegador
Mensagem de confirmação SIM/NÃO, solicita do motorista uma resposta SIM ou NÃO que aparecerá na tela do
navegador.
Mostrar mensagem na tela mostra a mensagem na tela do navegador sem a necessidade de que o motorista clique no
ícone de Nova Mensagem.
(18) Utilize este comando com cautela. Uma vez apagados os dados marcados não serão mais recuperados.
(19) O recurso Street View do Google, não está disponível em algumas cidades. Arraste o ícone do boneco até o ponto do
mapa de seu interesse para ter uma visão tridimensional das ruas.
(20) Arraste o balão sobre o mapa para redefinir o ponto. Note que as coordenadas no campo Buscar Endereços se
modificarão.
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ENDEREÇOS
Janela Solução de Despacho Integrada – Endereços
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
(2) Selecione um endereço (3) na lista de endereços pré- definidos e reenvie ao navegador. Esta lista funciona como uma
agenda.
(4) Com um endereço selecionado, clique para editar os dados alterando o que for necessário
(5) Busca avançada de endereços. Digite o endereço ou parte dele para facilitar a localização na lista.
MOTORISTAS

Janela Solução de Despacho Integrada - Motoristas
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(1) Clique para fazer alterações nos dados do motorista selecionado (3).
(2) Selecione um ou mais motoristas (3) e clique para que os dados sejam apagados.
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STATUS DO MOTORISTA

Janela Solução de Despacho Integrada – Status do Motorista
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
(2) Selecione um status de (4) motorista e clique para enviar o status de motorista para o navegador.
(3) Selecione um status de (4) motorista e clique para editar os dados fazendo as alterações necessárias.
(5) Selecione para criar um status do motorista (6) e clique em Registrar para que o novo status entre para a lista.
MENSAGENS RÁPIDAS
Janela Solução de Despacho Integrada – Mensagens Rápidas
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(1) Selecione um ou mais veículos para estabelecer uma conexão. As mensagens e comandos serão enviados somente
aos veículos selecionados.
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(2) Selecione uma mensagem rápida e clique (3) para que a mensagem seja enviada para o navegador.
(4) Selecione uma mensagem rápida e clique para alterar a mensagem conforme necessário.
(5) Para criar uma nova mensagem rápida, clique na caixa e digite a mensagem e depois clique em Registrar Mensagem
Rápida (6).
CONFIGURAÇÕES GERAIS

Janela Solução de Despacho Integrada – Configurações Gerais
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(1) Clique para ter acesso à janela Configurações Gerais.
(2) Nesta janela você poderá realizar modificações como:
• Alterar o tempo para que as mensagens pendentes na caixa de saída sejam apagadas;
• Definir qual o limite de linhas a serem exibidas na Caixa de Entrada, Caixa de Saída, etc;
• Apagar dados.
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Para adquirir o seu módulo T4, clique aqui.

Geo Studio Tecnologia Ltda.
Rua Corcovado, 432 • Jardim América • Belo Horizonte • MG • CEP: 30421-389 • Brasil
Vendas (telefax): 31 3373.0878 - 3643.0878 • Suporte Técnico: 31 3373.9001 • E-mail: vendas@geostudio.com.br
www.geostudio.com.br • www.trackmaker.com

