
MiX Smart - ROTOGRAMA FALADO

Customização de alertas visuais e sonoros conforme a operação do cliente.

O MiX Smart é uma solução integrada à telemetria, cuja uma das aplicações é o Rotograma Falado que 
consiste em alertar o motorista sobre os perigos da via, bem como as infrações cometidas durante a sua 
condução. O Rotograma Falado é uma solução desenvolvida para as empresas que necessitam aumentar 
o nível de segurança através da comunicação direta com o condutor do veículo por meio de voz, 
alertando os riscos de uma rota específica. Quando associado à telemetria, o Rotograma Falado atua junto 
ao motorista independentemente de comunicação com rede GPRS, a solução possui inteligência para 
notificar o motorista quanto sua forma de condução, identificando e corrigindo erros em tempo real, como 
por exemplo: excessos de velocidade e rotação, curvas e freadas bruscas, áreas de manancial e áreas de 
risco, praça de pedágio etc.
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MiX Smart - ROTOGRAMA FALADO

A segurança do seu negócio na ponta dos dedos

SEGURANÇA

Identificando e 

corrigindo os vícios de 

direção.

Gestão no estilo de direção
► Integração com telemetria, com possibilidade de leitura 
de sinais através de barramento CAN;
► Excesso de velocidade configurados para mais de uma 
por área georrefernciada;
► Integração com MiX Jornada de Trabalho;
► Pontuação do motorista e ranking com definição dos 
melhores;
► Gestão online da forma de condução para minimizar 
acidentes e reduzir custos com manutenção. 

Alertas visuais e sonoros
► Alertas de velocidade controlada
► Alertas de excesso de rotação
► Curvas acentuadas
► Entrada e saída de áreas de manancial
► Entrada e saída de áreas de risco
► Erros de condução do motorista
► Parada em local proibido
► Excesso de direção contínua

Jornada de Trabalho
► Apontamento das horas extraordinárias
► Controle do horário de refeição
► Apontamento desde o início da jornada por meio 
de token de identificação

Customização
► Alertas visuais e sonoros conforme a operação do cliente
► Mais de 15.000 cercas embarcadas
► Acompanhamento tempo real
► Interface amigável e de fácil operação
► Diversas configurações de cercas de velocidade 

EFICIÊNCIA

No mercado atual só 

sobrevive quem faz 

mais com menos.

CONFORMIDADE

Atendendo a legislação 

e as homologações dos 

embarcadores mais 

exigentes.

ESCRITÓRIOS

VEÍCULOS CONECTADOS

PAÍSES
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