
Versátil e autónomo
O dispositivo GEO é o indicado para a sua empresa

se utilizar transportes terrestres ou aéreos

As suas reduzidas dimensões e peso fazem com que o GEO seja o dispositi-
vo perfeito para o controlo da mercadoria em transportes partilhados ou 
armazenamentos de curta duração, tendo a todo o momento acesso ao 
transporte dos seus envios e à sua rastreabilidade.

O Geo é a solução de�nitiva para a supervisão de envios em cargas comple-
tas ou em grupagem, terá informação relativa à rota seguida, paragens 
realizadas, velocidade, abertura de portas e temperatura.

Quer se trabalhe com uma empresa de transportes externa ou se trate de 
um veículo próprio, poderá saber quando se realizam as entregas e em que 
condições foram feitas, antecipe-se aos problemas de demoras, perdas de 
mercadoria, deterioração por má manipulação ou conservação indevida.

Com o GEO simpli�ca-se o controlo de pequenos envios por lotes ou 
distribuição multidescarga, já que o dispositivo vai sempre ligado à merca-
doria/lote e não a um veículo de transporte em concreto, não necessita de 
instalação nem de alimentação elétrica externa para funcionar.

GEO
É a solução perfeita 

para o controlo de envios por 

lotes ou distribuição multidescarga,

 está sempre ligado à mercadoria 

e não ao meio de transporte.

� � � � � � �

Deixe tudo nas nossas mãos por uma 
prestação �xa mensal tendo todos os 
serviços incluídos.

A prestação incluí:
1 dispositivo GEO, tarifa nacional de 
dados ilimitada, acesso à aplicação 
web, garantia de substituição por 
rutura ou falha técnica e assistência 
técnica telefónica.



� � � � � � � � �
Aplicação simples e intuitiva para o 
seguimento de todos os seus envios e 
con�guração dos dispositivos 
associados à sua conta.

� � � �
O dispositivo NEMO é um 
equipamento portátil e autónomo, 
para geolocalização e rastreabilidade 
de contentores refrigerados e 
contentores secos. Receção de dados 
programável.

� � � �  � �� � 
 	 �
Cartão descartável de uma só 
utilização para registo da temperatura 
ou humidade. Descarregamento direto 
de dados para o PC através da porta de 
USB.

� � � � �� � 
 	 �
Data logger reutilizável com visor para 
controlo de temperatura e/ou 
humidade instantânea, programável 
para alertar para noti�car pontos 
críticos por alarme luminoso.
Descarregamento direto de dados para 
o PC através da porta de USB.

A Mobitec IT, é uma empresa inovadora especializada no desenvolvimento de 
aplicações para rastreabilidade e gestão de dados à distância. 
Desenvolvemos sistemas integrais para a gestão de informação e telemetria.

Somos uma consultoria fundamental nos processos de logística e 
rastreabilidade dos seus produtos, com mais de três anos de experiência em 
implementação de novas tecnologias nas suas empresas e soluções na 
indústria alimentar.

Dispomos de opções distintas para o controlo de mercadorias perecíveis; 
controlo rigoroso da cadeia de frio e geolocalização.

Somos especializados em setores chave como alimentação e saúde 
contribuindo com soluções à medida das necessidades especí�cas de cada 
cliente.

Dispomos de diferentes soluções tanto em cargas completas como em 
sistemas de grupagem, se quer dar um serviço e uma imagem de qualidade, 
diferenciando-se claramente dos seus competidores, temos a solução.

Conheça a todo o momento onde e como se encontra o seu envio. Poderá 
saber quando se realizam as entregas e em que condições foram feitas. 
Antecipe-se aos problemas de atrasos, perdas de mercadoria, deterioração 
por má manipulação ou conservação indevida.

Para obter mais informação sobre algum dos nossos produtos contacte-nos:

· Controlo de temperatura   · Controlo de humidade

· Controlo da posição satélite   · Controlo de choques

     · Controlo por manipulação/roubo

A SOLUÇÃO QUE A MOBITEC OFERECE PERMITE TER TODA A 
INFORMAÇÃO RELATIVA AOS SEUS ENVIOS, CRIA ALARMES PARA 
PROBLEMAS DE TEMPERATURA, DESVIO DE ROTA OU ROUBOS, E 

PODERÁ ACEDER A ELA EM QUALQUER MOMENTO, INCLUSIVE 
MESES DEPOIS, TENDO UMA ÓTIMA RESPOSTA PERANTE 
POSSÍVEIS INCIDÊNCIAS OCORRIDAS. É UMA EXCELENTE 

FERRAMENTA DE GESTÃO LOGÍSTICA PARA MERCADORIAS 
PERECÍVEIS E DE GRANDE VALOR.

Outros produtos


