Gestão de Frotas
Veículos 100% Elétricos
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NOSSA
HISTÓRIA

POR QUE OPTAR
PELA GFB?

A trajetória da GFB – Intelligent
Solutions teve início em 2014, com
a construção de soluções que
fizeram desde então, a diferença na
gestão de frotas das empresas em
seus diversos segmentos. Nosso
time
de
colaboradores
foi
fundamental para que o nosso
crescimento estivesse entrelaçado
com uma tecnologia inovadora,
trazendo ao mercado mudanças
que desde então ainda não eram
possíveis.

Trabalhamos e nos movemos em
prol da nossa melhoria contínua
com o objetivo de auxiliar todos os
nossos clientes a REDUZIREM
CUSTOS operacionais através das
nossas soluções. Podemos com
isto, MELHORAR ainda mais a
operação dos nossos clientes,
além de aumentar a segurança e
controle
dos
ativos
como
desenvolvimento de aplicações
personalizadas
para
cada
operação.

ACOMPANHAMENTO
EM TEMPO REAL
LOGÍSTICA
INTELIGENTE
REDUÇÃO DE
CUSTOS
CONTROLE DE
PRODUTIVIDADE
ALERTAS DE
SEGURANÇA
SOFTWARE
INTEGRADOR
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TECNOLOGIA
ALIADA À PREVENÇÃO
DE PERDAS
Com um perfil consistente de
crescimento e inovação global, a
GFB - Intelligent Solutions fornece
tecnologia rentável de fácil
usabilidade, confiável, estável e
com uma base de serviço e
suporte de excelência.

PLATAFORMA
WEB

Ferramenta intuitiva com precisão de dados.

SOLUÇÕES INOVADORAS
DE SEGURANÇA

Soluções de segurança exclusivas para empresas que
buscam proteção de seus veículos e colaboradores.

EVENTOS
INTELIGENTES

Capacidade de combinar até 2 condições simultâneas
Para eventos individuais e exclusivos.

LEITURA DE DADOS
VIA REDE CANBUS
Permite ao usuário obter dados do motor através da
Can bus* OBDII FMS.

CONTROLE
DE COMBUSTÍVEL

Sofisticado algoritmo para controle de combustível que
fornece dados com precisão total.
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INFRAESTRUTURA BRASIL
CENTRAL

Central de atendimento 24 horas.
0800 dedicado para Comunicação de roubo.
Pronta resposta para ocorrências de roubo e furto.
Suporte técnico para recursos da plataforma.

EQUIPE TÉCNICA

Estrutura de pós vendas para acompanhamento de “pilotos” e suporte após implantação.
SAC Serviço de Atendimento ao Cliente Para suporte e orientações gerais.

REDE TÉCNICA

Atendimento técnico para instalação/manutenção.
Rede credenciada com mais de 100 pontos de atendimento.
Técnicos próprios.
Instalações executadas em pontos fixos ou na base do cliente, mediante agendamento prévio.*
*SEG A SEXTA 8H ÀS 18H, SÁBADO DE 8H ÀS 12H.
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INFRAESTRUTURA BRASIL

CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

DATA CENTER

Os Nossos servidores estão alocados no Data Center Amazon o que garante a segurança,
desempenho e confiabilidade no gerenciamento dos dados, construído com o que há de
mais moderno em tecnologia no mercado.

REDUNDÂNCIA
BACKUP

de toda a base de dados em servidores internos e externos.

SEGURANÇA
SIGILO

de servidores e posições de atendimento.

no manuseio dos dados com acesso restrito e monitorado.

total das informações de cada empresa.
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SOLUÇÃO DE RASTREAMENTO E TELEMETRIA
GESTÃO DE FROTA – VEÍCULOS 100% ELÉTRICOS
Surpreenda-se com a Tecnologia de alta performance de rastreamento GFB

SOLUÇÕES PROMISSORAS
COM FOCO EM NEGÓCIOS
SUSTENTÁVEIS
PROJETO GFB
PARA VEÍCULOS
100% ELÉTRICOS

RESULTADOS OBTIDOS COM A
SOLUÇÃO INTELLIGENCE GFB
Controle da bateria de tração dos veículos
Informações precisas via REDE CANBUS*
Gestão Prática e Visão Sistêmica
Comportamento do Condutor
*Algumas informações dependemos da liberação das montadoras
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ENERGIA LIMPA
EMISSÃO ZERO DE POLUENTES
PRESERVAÇÃO DA VIDA
ITENS IMPORTANTES QUE SOMAM
PARA SUA OPERAÇÃO*
Diário de bordo

POSSIBILIDADES
DO PROJETO GFB

Uso dos pedais
Acompanhamento dos estágios das marchas mais
utilizadas

Economia de bateria acompanhando a dirigibilidade

*Algumas informações dependemos da liberação das montadoras
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A QUEM SE DESTINA O PROJETO
A GFB - Intelligent Solutions traz a nova modalidade de negócio para
empresas que possuem a iniciativa de contribuição para a preservação
do meio ambiente e que adquirem veículos elétricos para uso em suas
operações. Além do foco em prevenção de perdas de
materiais/equipamentos, custos, o projeto também visa o foco em
pessoas para a melhoria de toda operação.

PROJETO GFB PARA
TECNOLOGIA VERDE

Nossa equipe de Engenharia Técnica realiza todo acompanhamento
do projeto para fazer a tranquilidade e flexibilidade que o cliente
precisa para a operação.
Veículos homologados com a solução de TECNOLOGIA VERDE nas
operações de GESTÃO DE FROTAS VEÍCULOS 100% ELÉTRICOS:

ÔNIBUS ELÉTRICO

VANS

CAMINHÕES

EMPILHADEIRAS

VEÍCULOS LEVES
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HARDWARE GESTÃO DE FROTAS - VEÍCULOS ELÉTRICOS
SOLUÇÃO INTELLIGENCE
Um hardware. Infinitas possibilidades.

O hardware utilizado neste projeto é totalmente versátil com
diversas funcionalidades, além de ser altamente configurável para
atender atividades como: Gestão de Frotas e Segurança de
Passageiros.

SOLUÇÃO
INTELLIGENCE

Existem recursos adicionais que podem ser incorporados no
dispositivo ou como complementos externos e acessórios. Este
equipamento é compatível com a maioria dos veículos e cumpre
as normas automotivas e padronização de segurança em todo o
mundo. Com uma ampla variedade de complementos e
acessórios, este hardware oferece uma solução altamente
modular para qualquer tipo de frota.

INTELLIGENCE
BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES
APRIMORADOS PARA SUA EMPRESA
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SOLUÇÃO INTELLIGENCE
INTELLIGENCE – BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES APRIMORADOS PARA SUA EMPRESA.

FUNCIONALIDADES
HARWARE

• Localização via GPS/GLONASS*
• Telemetria*
• Posicionamento a cada 1 minuto (on) – 30 minutos (off)*
• Armazenamento de até 8.000 logs
• Velocidade via GPS/GLONASS
• Antenas Internas embarcadas de Celular e GPS
• Recursos de diagnóstico: CANBUS, FMSJ1939 / 1708* **
• Expansão das analógicas*
• Possibilidade para cadastrar 40.000 Pontos de Interesse*
• Imobilizador remoto*

• Controle de velocidade com alarmes em Geocercas*
• Gerenciamento de Direção Perigosa, incluindo
manobras como: freada brusca, aceleração brusca,
inclinação nas curvas, excessos de velocidade
• Alerta sonoro e visual ao motorista*
• Identificação de Condutor*
• Desbloqueio de ignição
• Registro de 20 manobras em 03 níveis de
severidade: normal, agressivo ou perigoso
• Antenas embarcadas de GPRS e GPS
• Firmware e atualização de configuração Over The Air
(atualizações feitas de maneira remota)

* Mediante aquisição de acessório.
** Informações da rede CANBUS dependem da liberação dos parâmetros pelas montadoras.
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SOLUÇÃO INTELLIGENCE
INTELLIGENCE – BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES APRIMORADOS PARA SUA EMPRESA.

FUNCIONALIDADES
SOFTWARE

• Telemetria
• Visualização em Tempo Real
• Alerta e gerenciamento de Cerca Virtual
(Geocerca)
• Alertas Automáticos via e-mail e pop-up
• Gerenciamento da bateria do veículo
• Atualização de configuração do firmware
Over The Air

• Suporte técnico remoto incluso no valor do
serviço mensal
• Rastreamento em Tempo Real
• Gerenciamento da bateria
•Telemetria
• Controle de velocidade com alarmes em
Geocercas*

* Mediante aquisição de acessório.
** Informações da rede CANBUS dependem da liberação dos parâmetros pelas montadoras.
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PLATAFORMA GFB CENTER
Ambiente intuitivo, com possibilidade de integração
adaptado para versão WEB

TELA DE RASTRO DE CONDUTOR COM
DETALHAMENTOS DE HORÁRIOS,
VELOCIDADE, CERCA E MOTORISTA.

PLATAFORMA GFB CENTER
SURPREENDA-SE COM O AMBIENTE WEB!
Acesso WEB intuitivo para desktop, tablet e
Smartphone.
Plataforma com possibilidade de integração.

Relatórios inteligentes de eventos.

APP GFB CENTER
ACESSO AOS DADOS DO
SISTEMA NAS SUAS MÃOS!
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PLATAFORMA GFB CENTER
PONTOS DE INTERESSE - GEOCERCAS
A plataforma GFB Center oferece ao usuário visualizar pontos de
interesse (POI) selecionados ou estruturar um parâmetro virtual
dentro de uma área geográfica específica (Geocerca). Tanto o POI
quanto a Geocerca,
aparecerão na exibição do mapa e o usuário pode solicitar eventos
que indiquem a presença da unidade dentro ou fora da Geocerca
desejada.
Exemplo de ponto de interesse
orientado pelo cliente inserido na
Plataforma.

16

PLATAFORMA GFB CENTER
RELATÓRIOS INTELIGENTES DA PLATAFORMA
Os relatórios contidos na Plataforma GFB Center oferecem ao
usuário uma análise avançada sobre os principais aspectos da
operação.
Os dados contidos nos relatórios inteligentes abrem detalhamentos
a respeito dos seguintes temas:

TELA DE RELATÓRIOS
Basta clicar no ícone RELATÓRIO no canto superior
direito da página para emitir o relatório desejado,
prático e simples.

• Relatórios produtividade/operacional
• Direção segura
• Administração
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MODELOS DE MAPA DISPONÍVEIS
PARA VISUALIZAÇÃO DO USUÁRIO

MAPA CARTOGRÁFICO

MAPA SATELITAL
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DEPOIMENTO DE CLIENTE GFB

DEPOIMENTO
“Não poderíamos deixar de passar esse feedback para a GFB, pois o sistema de
rastreamento é simplesmente fantástico, onde podemos mostrar em tempo real aos
nossos clientes a localização dos nossos veículos, sem nem precisar ligar para o
motorista. Assim, conseguimos mostrar nosso compromisso e pontualidade com
nossos clientes, e além disso, conseguimos monitorar o tempo de embarque e
desembarque, para podermos orientar os clientes melhorias que poderão fazer, sem
que percamos tempos nas ações. Podemos também controlar e gerenciar
vencimentos de licenças junto aos órgãos competentes e vencimento de CNH dos
motoristas, onde facilita e agiliza muito nossos serviços.”

CLIENTE ALEXANDRE AZEVEDO
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CONHEÇA AS POSSIBILIDADES
DE ATUAÇÃO DA GFB

OPORTUNIDADES GFB
FROTAS LEVES
Atuamos com soluções direcionadas para a gestão de frotas, com o
Objetivo fundamental de entender a necessidade de cada cliente. Com isso,
trazemos resultados satisfatórios alinhados ao custo e benefício.
• Gestão efetiva da operação eliminando desvios de rota.
• Controle de excessos cometidos pelos condutores.
• Aumento de produtividade.
• Controle das equipes externas.
• Prevenção de acidentes.
• Diagnóstico do motor e desgastes prematuros da frota.
• Possibilidade de bloqueio.

Mercados atendidos: Transporte de Valores | Carga | Óleo e Gás |
Produtos Perigosos | Bebidas
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OPORTUNIDADES GFB
TRANSPORTADORAS
Com altos índices de roubo e furto, prevenir a segurança do patrimônio é
necessidade cada vez mais presente nos estados brasileiros. A GFB fornece
soluções completas para empresas de serviços e transporte de carga com
atuação rodoviária, urbana (transferências) e distribuição. Empresas que
necessitam além da rastreabilidade, solução de telemetria visando aumento na
produtividade, controle de desempenho e para prevenção e redução de
acidentes.

Mercados atendidos: Transporte de Valores | Carga | Óleo e Gás |
Produtos Perigosos | Bebidas
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OPORTUNIDADES GFB
MÁQUINAS PESADAS
As soluções GFB para máquinas pesadas, foram especialmente desenvolvida
para oferecer segurança aos ativos (máquinas que ficam em campo), para
melhorar o desempenho da operação (redução de custos operacionais e
melhorias de processos) e para uma gestão total da operação. Obtenha mais de
sua frota, otimizando o uso, localizando equipamentos, melhorando a manutenção
preventiva, evitando roubos, maximizando a eficiência com sensores inteligentes
e redução de combustível.

Mercados atendidos: Construtoras | Empreiteiras | Mineradoras |
Guindastes e Gruas | Agroindústria
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OPORTUNIDADES GFB
TRANSPORTE ESCOLAR
Com a missão de contribuir com a segurança e integridade das crianças
transportadas, motoristas e empresas com frota escolar, a GFB disponibiliza
soluções dedicadas e exclusivas para esse mercado, que auxiliam pais, gestores e
tutores a rastrear e monitorar os veículos e alunos. Além de fornecer a localização
exata dos veículos, o sistema oferece informações sobre velocidade e distância
percorrida, registro da entrada e saída dos alunos dos veículos e escolas, controle
da dirigibilidade do motorista, alertas em tempo real da manutenção preventiva dos
veículos, entre outros. Tudo isso, acompanhado via plataforma web ou até mesmo
pelo aplicativo de celular.

Mercados atendidos: Escolas Públicas | Escolas Particulares |
Profissionais Autônomos
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OPORTUNIDADES GFB
SERVIÇOS PÚBLICOS
Acreditamos que para uma melhor aplicação dos recursos públicos, os órgãos
governamentais precisam de tecnologias que permitam uma GESTÃO EFICIENTE
de seus ativos, com acompanhamento do atendimento das ocorrências, gestão de
manutenção, acompanhamento de itinerário, controle efetivo do serviço de coleta
de lixo e controle de km percorrido. A GFB disponibiliza soluções eficientes,
confiáveis e seguras com capacidade de realizar integrações e customizações de
acordo com a necessidade do mercado público.

Mercados atendidos: Segurança Pública | Saúde Pública | Coleta de
Lixo | Gestão de Tráfego | Defesa Civil
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OPORTUNIDADES GFB
TRANSPORTES DE SAÚDE
A inteligência e tecnologia do nosso sistema também traz a relevância para o
setor da saúde. A GFB fornece soluções com formato de gestão inovadora, para
as empresas que precisam otimizar suas operações focado na melhora de seus
serviços, atendimento, gestão, custos fixos, diminuição de ACIDENTES e controle
da SEGURANÇA.
Mercados atendidos: Hospitais | Home Care | Clínicas de especialidades
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Entre em contato com nossa equipe de
vendas e surpreenda-se!

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 591 4136
contato@gfbbrasil.com.br
Centro de Operações – (11) 3042-2822

